
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала садржан је у члану 97. став 1. тачка 6. Устава 

Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), којим се утврђује да Република 

Србија, уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено тржиште, правни положај 

привредних субјеката и систем обављања појединих привредних и других делатности. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О КОНТРОЛИ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 

Основни разлог за доношења Закона о изменама и допунама Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала је усаглашавање Закона о контроли предмета од 

драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/11)са захтевима Конвенције за 

контролу и жигосање предмета од драгоцених метала (Conventiononthecontrolandmarking 

оfarticlesofpreciousmetals), будући да је Република Србија ушла у завршну фазу процеса 

приступања пуноправном чланствутој конвенцији. 

Законом о изменама и допунама Закона омогућиће се да се у Републици Србији 

може користити међународни жиг за означавање предмета од драгоцених метала.  

Овим законом обезбедиће се свакомзаинтересованом произвођачу предмета од 

драгоцених метала у Републици Србији да своје предмете, поред знака произвођача и 

ознаке финоће, означава и својим знаком који је заштићен у складу са прописима којим 

се уређују жигови, како би се произвођачу предмета од драгоцених метала олакшао 

промет предмета од драгоцених метала на страно тржиште. 

Законом о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених 

метала повећавају се ингеренције у вршењу надзора над предметима од драгоцених 

метала на тржишту, па самим тим и квалитет надзора, чиме ће се још више повећати 

сигурност свих учесника на тржишту и заштити јавни интерес. 

 

III.ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА ИПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

Чланом 1.предвиђене су измене и допуне члана 3. став 1. Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала у циљу што прецизнијег дефинисања одређених појмова, 

као што су„произвођач предмета од драгоцених метала” и „увозник предмета од 

драгоцених метала”, као и дефинисања нових појмова и њиховог значења у смислу овог 

закона, а који се односе на привредне субјекте,припремљене предмете од драгоцених 

метала ради стављања на тржиште и на стављање на тржиште предмета од драгоцених 

метала. 
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Чланом 2. предвиђено је да се члан 6.Закона о контроли предмета од драгоцених 

металадопуни новим ставом којим се тачно одређује шта се не сматра предметом од 

драгоценог метала у смислу тог закона.  

Чланом 3. предвиђена је допуна члана 7. Законао контроли предмета од 

драгоцених метала, ради усаглашавања са захтевима Конвенције за контролу и 

жигосање предмета од драгоцених металау делу који се односи на негативно одступање 

финоће предмета од степена финоће прописаних чланом 6. овог закона. 

Чланом 4. којим се допуњује члан 8. Законао контроли предмета од драгоцених 

метала прописано је да произвођачи предмета од драгоцених металамогу предмете које 

произведе означавати и својим знаком који је заштићен у складу са прописима којим се 

уређују жигови, а не само знаком произвођача предмета од драгоцених метала и 

ознаком финоће како је до сада било прописано.  

Чланом 5.предвиђене су измене и допуне члана 9. Закона о контроли предмета 

од драгоцених металау смислу прописивања обавеза произвођача предмета од 

драгоцених метла да након добијања решења о знаку произвођача Дирекцији за мере и 

драгоцене метале достави матрицу и знак произвођача ради узимања отиска, као и 

обавеза достављања знака произвођача на поништење за произвођача коме је одбијен 

захтев за обнављање решења о знаку произвођача. 

Чланом 6. предвиђене су измене и допуне члана 10. Закона о контроли предмета 

од драгоцених металау складу са којима се произвођачу коме је укинуто решење о 

знаку произвођача одређује рок за подношење новог захтева за добијање знака 

произвођача, као и рок за доставу знака произвођача Дирекцији за мере и драгоцене 

метале ради уништења након доношења решења о укидању решења о знаку 

произвођача. 

Чланом 7. предлаже се допуна члана 15. Закона о контроли предмета од 

драгоцених метала у смислу стављања на тржиште предмета од драгоцених метала од 

стране привредних субјекатакоји имају обавезу да на тржиште стављају само оне 

предмете који су усаглашени са прописаним захтевима у смислу овог закона. 

Чланом 8. се предлаже допуна члана 18. Закона о контроли предмета од 

драгоцених метала у том смислу да се Дирекцији за мере и драгоцене метале, односно 

овлашћеном телу омогућава да учине неподобним за стављање на тржиште предмете за 

које испитивањем утврде да нису у сагласности са ознаком финоће или да не 

испуњавају друге прописане захтеве и за које доносе решење о одбијању захтева. 

Такође, омогућава им се да, уколико се у току испитивања предмета не може са 

сигурношћу утврдити да ли тај предмет испуњава прописане захтеве, испитају тај 

предмет на начин који може захтевати његово оштећење односно уништење, без 

сагласности подносиоца захтева, као и да уколико се утврди да предмет испуњава 

прописане захтеве трошкове испитивања предмета сноси Дирекција, односно 

овлашћено тело. 

Чланом 9.предвиђена је допуна члана 22. став 2. Закона о контроли предмета од 

драгоцених метала у том смислу да је произвођач дужан да за предмет од драгоценог 

метала за који има прописану документацију од Дирекције за мере и драгоцене 
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метале,односно овлашћеног тела, поред доказа о степену финоће,прибави и доказ о 

саставу легуре драгоценогметала. 

Чланом 10.предвиђена је измена назива главе VI и члана 31. Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала, која се односи на пословни и продајни простор. 

 

Чланом 11. предлаже се допуна члана 32. став 1. која се односи на обавезу да се 

у продајном простору поред слике државних жигова и лупе налази и обавештење о 

томе да обавези жигосања не подлежу предмети од платине, злата и паладијума масе до 

1 g и предмети од сребра масе до 3 g.  

 

Чланом 12. предлаже се измена члана 36. став 1. тачка 2) Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала у смислу проширења надлежности лицаовлашћених за 

вршење надзора над предметима од драгоцених метала које се односе на права и 

дужности тог лица да, поред продајног простора, улази и у све пословне просторије 

произвођача, увозника односно заступника,као и привредних субјеката у којима се 

предмети стављају на тржиште или држе припремљени ради стављања на тржиште, 

ради проверавања усаглашености предмета са прописаним захтевима, као и 

испуњености захтева из чл. 31. и 32. овог закона,чиме ће се повећати ефикасност 

надзора. 

 

Чланом 13. прописано је додавање новог члана 37акоји лицу овлашћеном за 

вршење надзора омогућава узимање предмета ради лабораторијског испитивања, 

уколико не може са сигурношћу утврдити да ли тај предмет испуњава прописане 

захтеве. 

Чланом 14. предвиђена је измена члана 39. став 1. тачка 2) Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала које се односе на казнене одредбе. 

Чланом 15.предвиђено је додавање новог чланау коме је прописан рок у ком ће 

се донети подзаконски акт прописан овим законом. 

Чланом 16. прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике 

Србије. 

 

V. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ  

Члан 3. 

 Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

 1)драгоцени метали су платина, злато, паладијум и сребро;  
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 2)легура драгоценог метала је чврста хомогена смеша коју чини најмање 

један драгоцени метал и један или више других метала; 

 3)финоћа је маса драгоценог метала садржана у укупној маси легуре, 

изражена у хиљадитим деловима; 

 4)ознака финоће је бројчана вредност која одговара једном од прописаних 

степена финоће;  

 5)степен финоће је најмања маса драгоценог метала садржана у укупној 

маси неке легуре, изражена у хиљадитим деловима; 

 6)државни жиг је ознака степена финоће којом се потврђује усаглашеност 

предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима, као и то да је предмет од 

драгоценог метала израђен у финоћи једнакој или већој од прописане за тај степен 

финоће, а мањој од наредног степена финоће; 

 7)предмет од драгоценог метала је накит, роба златара, кујунџије или 

часовничара, као и било који други предмет направљен од драгоценог метала или 

његових легура, који садржи све потребне делове који га чине комплетним; 

 8)мешовити предмет је предмет чији су саставни делови израђени од 

различитих драгоцених метала, њихових легура, других метала или других материјала, 

као и предмет чији су саставни делови израђени од једног драгоценог метала 

различитих финоћа;  

 9) превлака од драгоценог метала је слој драгоценог метала који се наноси 

на предмет или његове делове хемијским, електрохемијским, механичким или неким 

другим поступком;  

 10)средство за лемљење је легура драгоценог метала која се може користити 

само као везивни материјал; 

 11)необрађени драгоцени метал је комад драгоценог метала или његове 

легуре, намењен за прераду или обраду; 

 12)полуге, одливци и грануле од драгоценог метала су необрађени драгоцени 

метали, намењени даљој преради и обради; 

 13)полупроизвод је предмет од драгоценог метала или његове легуре 

намењен за израду готовог производа; 

 14)произвођач је привредни субјект који је регистрован за обављање 

делатности производње предмета од драгоцених метала у складу са законом којим се 

уређује регистрација привредних субјеката И КОМЕ ЈЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И 

ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ИЗДАЛА РЕШЕЊЕ О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА;  

 15)увозник односно заступник је привредни субјект регистрован у 

Републици Србији, у складу са законом, који увози драгоцене металеи предмете од 

драгоцених метала, односно који заступа произвођача који га је овластио да за његов 

рачун предузима радње из овлашћења у вези са стављањем драгоцених метала и 

предмета од драгоцених метала на тржиште Републике Србије И КОМЕ ЈЕ 

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ИЗДАЛА РЕШЕЊЕ О ЗНАКУ 

ПРОИЗВОЂАЧА; 

 15А) „ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ЈЕ ПРАВНО, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК 

ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ УПИСУЈЕ У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ 
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СУБЈЕКАТА, А КОЈЕ ПРЕДМЕТЕ ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА СТАВЉА НА 

ТРЖИШТЕ;” 

 16)знак произвођача је знак којим произвођач означава предмете од 

драгоцених метала, у складу са овим законом; 

 17)знак увозника, односно заступника је знак којим увозник, односно 

заступник означава предмете од драгоцених метала, у складу са овим законом; 

 18)означавање предмета од драгоцених метала је утискивање знака 

произвођача, увозника, односно заступника и одговарајуће ознаке финоће; 

 19)испитивање предмета од драгоцених метала је поступак којим се 

оцењује усаглашеност предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима; 

 20)жигосање предмета од драгоцених метала је означавање предмета од 

драгоцених метала државним жигом ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОМ У СКЛАДУ 

СА ПОТВРЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ СПОРАЗУМОМ ЧИЈИ ЈЕ ПОТПИСНИК 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, односно у изузетним случајевима издавање уверења о 

потврђивању степена финоће; 

20А) ПРИПРЕМЉЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА РАДИ 

СТАВЉАЊА НА ТРЖИШТЕ СУ ПРЕДМЕТИ КОЈИ СУ ИСПИТАНИ И ЖИГОСАНИ 

И НАЛАЗЕ СЕ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА 

ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА ИЛИ ДРУГОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА; 

20Б)СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА ЈЕ 

ПРВА ИСПОРУКА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА НА ТРЖИШТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

 21)овлашћено тело је привредни субјект, односно друго правно лице, 

овлашћено решењем министра надлежног за мере и драгоцене метале које спроводи 

оцењивање усаглашености предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима, 

односно које обавља послове испитивања и жигосања тих предмета; 

 22)контрола предмета од драгоцених метала обухвата све активности 

којима подлежу предмети од драгоцених метала који се стављају на тржиште, а које се 

односе на оцењивање усаглашености тих предмета са прописаним захтевима. 

 

II. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕДМЕТЕ 

ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 

Члан 6. 

 Најдрагоценији племенити метал је платина, а затим злато, па паладијум, па 

сребро. 

 Предмети од драгоцених метала (у даљем тексту: предмети) морају 

испуњавати техничке захтеве у погледу једног од следећих степена финоће: 

 1) предмети од платине: 

 I степен финоће 950 хиљадитих делова (950/1000); 

 II степен финоће 900 хиљадитих делова (900/1000);  

 III степен финоће 850 хиљадитих делова (850/1000); 

 2) предмети од злата: 

 I степен финоће 950 хиљадитих делова (950/1000); 
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 II степен финоће 840 хиљадитих делова (840/1000); 

 III степен финоће 750 хиљадитих делова (750/1000); 

 IV степен финоће 585 хиљадитих делова (585/1000); 

 3) предмети од паладијума:  

 I степен финоће 950 хиљадитих делова (950/1000); 

 II степен финоће 500 хиљадитих делова (500/1000); 

 4) предмети од сребра: 

 I степен финоће 950 хиљадитих делова (950/1000); 

 II степен финоће 925 хиљадитих делова (925/1000); 

 III степен финоће 800 хиљадитих делова (800/1000). 

 Предмети, поред прописаних степена финоће, могу имати и финоћу 999 

хиљадитих делова (999/1000). 

 Изузетно од одредбе става 2. тачка 2) овог члана, предмети од злата 

израђени ковањем (златници, спомен-плакете и сл) могу имати финоћу 900 хиљадитих 

делова (900/1000). 

 ПРЕДМЕТИ ИЗРАЂЕНИ ОД ЛЕГУРЕ ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА ЧИЈА ЈЕ 

ФИНОЋА НИЖА ОД НАЈМАЊЕГ СТЕПЕНА ФИНОЋЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

НЕ СМАТРАЈУ СЕ ПРЕДМЕТИМА ОД ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА У СМИСЛУ ОВОГ 

ЗАКОНА. 

 Предмети, поред техничких захтева у погледу степена финоће, морају 

испуњавати и техничке захтеве који се односе на степен финоће средстава за лемљење, 

превлаку од другог драгоценог метала, делове од недрагоцених метала и неметалне 

делове, уколико их предмет садржи, као и друге захтеве у погледу њихове израде.  

 Министар надлежан за драгоцене метале (у даљем тексту: министар) ближе 

прописује техничке и друге захтеве из става 5.ИЗ СТАВА 6овог члана.  

 

Члан 7. 

 Предмети који имају финоћу већу од финоће прописане за одређени степен 

у члану 6. овог закона, а мању од наредног вишег степена, сматрају се предметима који 

имају финоћу тог нижег степена, БЕЗ НЕГАТИВНИХ ОДСТУПАЊА. 

 

III. ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

Члан 8. 

 Произвођач предмета је дужан да предмете које произведе, означи својим 

знаком произвођача и ознаком финоће.  

 ПОРЕД ЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА И ОЗНАКЕ ФИНОЋЕ ПРОИЗВОЂАЧ 

ПРЕДМЕТА МОЖЕ ПРЕДМЕТЕ ОЗНАЧИТИ И ЗНАКОМ КОЈИ ЈЕ ЗАШТИЋЕН У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУЖИГОВИ, О ЧЕМУ ДИРЕКЦИЈИ 

ПРИЛАЖЕ ДОКАЗ. 

 Ознака финоће из става 1. овог члана мора по бројчаној вредности да 

одговара једном од степена финоће прописаних у члану 6. овог закона. 
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 Произвођач не може предмете означавати другим знацима или ознакама, 

осим знаком произвођача и ознаком финоће који су одређени у складу са овим законом. 

ПРОИЗВОЂАЧ НЕ МОЖЕ ПРЕДМЕТЕ ОЗНАЧАВАТИ ДРУГИМ ЗНАЦИМА 

ИЛИ ОЗНАКАМА, ОСИМ ЗНАКОМ ПРОИЗВОЂАЧА И ОЗНАКОМ ФИНОЋЕ КОЈИ 

СУ ОДРЕЂЕНИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО И ЗНАКОМ ИЗ СТАВА 2. 

ОВОГ ЧЛАНА. 

 Министар прописује садржину, облик и димензије знака произвођача, 

увозника, односно заступника и ознаке финоће, начин на који се предмети означавају, 

опрему и изглед радних просторија које морају да поседују произвођачи предмета, као 

и садржину и образац захтева за добијање знака произвођача.  

 

Члан 9. 

 Знак произвођача одређује се решењем које на захтев произвођача доноси 

Дирекција.  

 Решење из става 1. овог члана доноси се за период важења од десет година.  

 Знак произвођача мора бити евидентиран код Дирекције. 

 НАКОН ДОБИЈАЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ ДИРЕКЦИЈИ МАТРИЦУ ЗНАКА 

ПРОИЗВОЂАЧА И ЗНАК ПРОИЗВОЂАЧА РАДИ УЗИМАЊА ОТИСКА. 

 Матрице знака произвођача и отисак жига тог знака чувају се у Дирекцији.  

 Обнављање решења из става 1. овог члана врши се на захтев произвођача 

који се подноси најкасније три месеца пре истека периода за који је решење издато. 

 Ако Дирекција не одлучи по поднетом захтеву у року од 60 дана од дана 

подношења захтева из става 5. ИЗ СТАВА 6. овог члана, а најкасније до дана истека 

периода за који је решење издато, произвођач може да користи знак произвођача на 

основу постојећег решења.  

 Произвођач је дужан да обавести Дирекцију о свим променама у вези са 

пословањем или седиштем, односно о свим променама у његовим организационим 

јединицама, као и о обустави пословања у року од 30 дана од дана настанка промене 

или обуставе пословања. 

 Уз захтев из става 5. ИЗ СТАВА 6.овог члана подноси се доказ о плаћеној 

републичкој административној такси. 

 Ако се утврди да произвођач не испуњава услове у погледу опреме и радних 

просторија које морају да поседују произвођачи предмета за добијање знака 

произвођача, Дирекција ће донети решење о одбијању захтева, из става 5. ИЗ СТАВА 

6.овог члана. 

 Против решења из става 9.ИЗ СТАВА 10.овог члана произвођач може 

изјавити жалбу министру у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 Уз жалбу из става 10.ИЗ СТАВА 11. овог члана подноси се доказ о плаћеној 

републичкој административној такси. 

 Решење министра је коначно. 

 ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ИЗ 
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СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ ДИРЕКЦИЈИ ЗНАК ПРОИЗВОЂАЧА РАДИ 

УНИШТЕЊА. 

 

Члан 10. 

 Решење о одређивању знака произвођача може се укинути решењем 

Дирекције пре истека рока из члана 9. став 2. овог закона, ако:  

 1) се утврди да произвођач предмета више не испуњава прописане услове;  

 2) је произвођач односно одговорно лице код произвођача извршило 

кривично дело фалсификовања знакова за означавање предмета за које је правоснажно 

осуђен; 

 3) произвођач предмета престане да обавља делатност која се односи на 

производњу, односно израду предмета од драгоцених метала. 

 Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру у 

року од 15 дана од дана пријема решења. 

 Жалба на решење не задржава његово извршење. 

 Решење министра је коначно. 

 Уз жалбу из става 2. овог члана подноси се доказ о плаћеној републичкој 

административној такси. 

 Знак произвођача за који је укинуто решење о знаку произвођача или је 

протекао период за које је издато решење, осим у случају из члана 9. став 6.СТАВ 7. 

овог закона, не може се употребљавати. 

 ПРОИЗВОЂАЧ КОМЕ ЈЕ УКИНУТО РЕШЕЊЕ ИЗ РАЗЛОГА ИЗ СТАВА 

1. ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ ЧЛАНА, НЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ НОВИ ЗАХТЕВ ЗА 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА. 

 ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗНАК ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ СТАВА 6. 

ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ ДИРЕКЦИЈИ РАДИ УНИШТЕЊА У РОКУ ОД 15 ДАНА 

ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА, 

ОДНОСНО ОД ДАНА ИСТЕКА ПЕРИОДА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ. 

 

Члан15. 

Пре стављања предмета на тржиште, произвођач је дужан да предмет достави на 

испитивање и жигосање, ради утврђивања његове усаглашености са прописаним 

захтевима, осим предмета за који има прописану документацију. 

Увозник, односно заступник обезбеђује утврђивање усаглашености предмета са 

прописаним захтевима подношењем тог предмета на испитивање и жигосање. 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ДУЖАН ЈЕ ДА НА ТРЖИШТЕ СТАВИ ПРЕДМЕТЕ 

ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА КОЈИ СУ УСАГЛАШЕНИ СА ПРОПИСАНИМ 

ЗАХТЕВИМА. 

Жигосањем из става 2. овог члана за предмете из увоза које прате одговарајући 

сертификати односно гаранције, сматраће се издавање уверења о потврђивању степена 

финоће предмета.  

Министар ближе прописује врсте, облике, изглед и начин израде државних жигова. 
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Члан 18. 

 При подношењу предмета на испитивање и жигосање подноси се писани 

захтев који нарочито садржи врсту, број и масу предмета, легуру драгоценог метала од 

које је предмет израђен, као и њену финоћу.  

 Када Дирекција, односно овлашћено тело испитивањем утврди да је предмет 

у сагласности са ознаком финоће, као и да испуњава и друге прописане 

захтевеизвршиће жигосање тог предмета.  

 Када Дирекција, односно овлашћено тело испитивањем утврди да предмет 

није у сагласности са ознаком финоће или да не испуњава друге прописане захтеве, 

донеће решење о одбијању захтева. 

ПРЕДМЕТЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДИРЕКЦИЈА, ОДНОСНО 

ОВЛАШЋЕНО ТЕЛО УЧИНИЋЕ НЕПОДОБНИМ ЗА СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ. 

УКОЛИКО СЕ У ТОКУ ИСПИТИВАЊА ПРЕДМЕТА НЕ МОЖЕ СА 

СИГУРНОШЋУ УТВРДИТИ ДА ЛИ ТАЈ ПРЕДМЕТ ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ 

ЗАХТЕВЕ ДИРЕКЦИЈА, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНО ТЕЛО ИСПИТАЋЕ ТАЈ 

ПРЕДМЕТ НА НАЧИН КОЈИ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ ЊЕГОВО ОШТЕЋЕЊЕ 

ОДНОСНО УНИШТЕЊЕ, БЕЗ САГЛАСНОСТИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА. 

ТРОШКОВЕ ИСПИТИВАЊА ПРЕДМЕТА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА 

СНОСИ ДИРЕКЦИЈА, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНО ТЕЛО АКО СЕ УТВРДИ ДА 

ПРЕДМЕТ ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ ЗАХТЕВЕ. 

 Против решења из става 3. овог члана произвођач може изјавити жалбу 

министру у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 Решење министра је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

 Уз жалбу из става 4 ИЗ СТАВА 7. овог члана подноси се доказ о плаћеној 

републичкој административној такси. 

Члан 22. 

Обавеза жигосања предмета на начин из члана 15. овог закона не односи се на 

произвођача који за предмет од драгоценог метала има прописану документацију. 

Произвођач из става 1. овог члана дужан је да од Дирекције, односно 

овлашћеног тела, за предмет за који има прописану документацију прибави доказ о 

степену финоће И САСТАВА легуре драгоценог метала од које је израдио предмет. 

Усаглашеност предмета са прописаним захтевима произвођач из става 1. овог 

члана потврђује означавањем предмета својим знаком произвођача и ознаком финоће. 

Произвођач предмета је дужан да предмете које произведе, означи својим 

знаком произвођача и ознаком финоће. Произвођач дужан је да прописану 

документацију из става 1. овог члана чува трајно и да води евиденцију о израђеним 

предметима од легуре за коју има доказ о степену финоћеИ САСТАВА.  

Усаглашеност предмета из става 1. овог члана може се утврђивати и 

испитивањем и жигосањем тог предмета. 

Министар прописујеначин утврђивања усаглашености предмета са прописаним 

захтевима на основу прописане документације, као и садржину те документације.  
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VI. ПРОДАЈНИ ПРОСТОР ПОСЛОВНИ И ПРОДАЈНИ ПРОСТОР 

Члан 31. 

 Предмети намењени за продају морају бити означени натписом као 

предмети од одређеног драгоценог метала. 

 Производи израђени од других метала који се у продајном простору држе 

заједно са предметима морају бити посебно означени натписом као производи који 

нису од драгоценог метала. 

У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА ОДНОСНО 

ЗАСТУПНИКА ИЛИ ДРУГОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА НАЛАЗЕ СЕ ПРЕДМЕТИ 

КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ РАДИ СТАВЉАЊА НА ТРЖИШТЕ. 

 У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ НАЋИ И 

ПРЕДМЕТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ДИРЕКЦИЈИ, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОМ ТЕЛУ ПОДНЕТ 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ. 

ПРЕДМЕТИ НАМЕЊЕНИ ЗА ПРОДАЈУ НАЛАЗЕ СЕ У ПРОДАЈНОМ 

ПРОСТОРУ ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА ИЛИ ДРУГОГ 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И МОРАЈУ БИТИ ОЗНАЧЕНИ НАТПИСОМ КАО 

ПРЕДМЕТИ ОД ОДРЕЂЕНОГ ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА. 

 ПРОИЗВОДИ ИЗРАЂЕНИ ОД ДРУГИХ МЕТАЛА КОЈИ СЕ У ПРОДАЈНОМ 

ПРОСТОРУ ДРЖЕ ЗАЈЕДНО СА ПРЕДМЕТИМА МОРАЈУ БИТИ ПОСЕБНО 

ОЗНАЧЕНИ НАТПИСОМ КАО ПРОИЗВОДИ КОЈИ НИСУ ОД ДРАГОЦЕНОГ 

МЕТАЛА. 

Члан 32. 

 У продајном простору, на видном месту, морају се држати слике државних 

жигова и лупе помоћу којих се ознаке и жигови, прописани овим законом, могу јасно 

видети и разликовати и морају се ставити на располагање заинтересованим лицимаКАО 

И ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ОБАВЕЗИ ЖИГОСАЊА НЕ ПОДЛЕЖУ ПРЕДМЕТИ 

ОД ПЛАТИНЕ, ЗЛАТА И ПАЛАДИЈУМА МАСЕ ДО 1 g И ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРА 

МАСЕ ДО 3 g. 

 Произвођачи, увозници, односно заступници дужни су да у својим 

продајним просторима на видном месту држе и решење о знаку произвођача, увозника, 

односно заступника. 

 

Члан 36. 

 У вршењу надзора, лице овлашћено за вршење надзора над предметима има 

право и дужност да: 

 1) улази у просторије у којима се предмети производе и означавају, ради 

провере испуњености прописаних услова у погледу опреме и радних просторија; 

 2) улази у просторије произвођача, увозника односно заступника, у којима 

се предмети стављају на тржиште или држе припремљени ради стављања на тржиште, 

ради проверавања усаглашености предмета са прописаним захтевима, као и 

испуњености захтева из чл. 31. и 32. овог закона; 

 2) УЛАЗИ У СВЕ ПРОСТОРИЈЕ КОЈЕ ЧИНЕ ПОСЛОВНИ И ПРОДАЈНИ 

ПРОСТОР ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА И 
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ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, У КОЈИМА СЕ ПРЕДМЕТИ СТАВЉАЈУ НА ТРЖИШТЕ 

ИЛИ ДРЖЕ ПРИПРЕМЉЕНИ РАДИ СТАВЉАЊА НА ТРЖИШТЕ, РАДИ 

ПРОВЕРАВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕДМЕТА СА ПРОПИСАНИМ 

ЗАХТЕВИМА, КАО И ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА ИЗ ЧЛ. 31. И 32. ОВОГ ЗАКОНА; 

 3) улази у просторије произвођача, увозника односно заступника у којима се 

врши испитивање и жигосање предмета у складу са чланом 19. став 2. овог закона, ради 

провере испуњености прописаних услова; 

 4) захтева све податке који су му потребни за састављање записника о 

извршеном надзору и сачињава записник. 

 Ако лице овлашћено за вршење надзора утврди да нису испуњени 

прописани услови из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана, наложиће отклањање 

неправилности и недостатака у року од 30 дана. 

 Ако недостаци из става 2. овог члана који се односе на став 1. тачку 1) овог 

члана не буду отклоњени у одређеном року, Дирекција доноси решење о укидању 

решења о знаку произвођача. 

 Ако недостаци из става 2. овог члана који се односе на став 1. тачку 2) овог 

члана не буду отклоњени у одређеном року, Дирекција доноси решење о повлачењу 

предмета са тржишта. 

 Ако недостаци из става 2. овог члана који се односе на став 1. тачку 3) овог 

члана не буду отклоњени у одређеном року, Дирекција доноси решење о укидању 

решења из члана 19. став 3. овог закона. 

 Против решења из ст. 3, 4. и 5. овог члана може се изјавити жалба министру 

у року од 15 дана. 

 Жалба не задржава извршење решења. 

 Решење министра по жалби је коначно и против и тог решења може се 

покренути управни спор. 

Члан 37. 

Одредбе члана 36. овог закона сходно се примењују на произвођаче из члана 22. 

овог закона. 

У вршењу надзора, лице овлашћено за вршење надзора над предметима има право и 

дужност да проверава да ли је произвођач из члана 22. овог закона обезбедио доказе из 

члана 22. став 1. овог закона.  

У случају да произвођач из члана 22. овог закона учини више узастопних 

прекршаја у смислу неиспуњавања захтева из члана 22. овог закона, односно одредаба 

члана 15. овог закона, Дирекцијадоноси решење којим налаже произвођачуда 

потврђивање усаглашености предмета са прописаним захтевима може извршити 

искључиво испитивањем и жигосањем код Дирекције или овлашћеног тела. 

Приликом доношења решења из става 3. овог члана Дирекција узима у обзир 

природу недостатака који су утврђени и њихове последице.  

Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалбаминистру у року 

од 15 дана.  

Жалба не задржава извршење решења.  

Решење министра по жалби је коначно и против тог решења може се покренути 

управни спор. 

ЧЛАН 37А 
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УКОЛИКО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД 

ПРЕДМЕТИМА У ТОКУВРШЕЊА НАДЗОРА НАД ПРЕДМЕТОМ КОЈИ ЈЕ 

СТАВЉЕН НА ТРЖИШТЕ НЕ МОЖЕ СА СИГУРНОШЋУ УТВРДИТИ ДА ЛИ ТАЈ 

ПРЕДМЕТ ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ ЗАХТЕВЕ УЗЕЋЕ ТАЈ ПРЕДМЕТ РАДИ 

ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА. 

ПРИЛИКОМ УЗИМАЊА ПРЕДМЕТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК ОДНОСНО ЗАСТУПНИК И ДРУГИ ПРИВРЕДНИИ 

СУБЈЕКАТ ДУЖАН ЈЕ ДА ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД 

ПРЕДМЕТИМА СТАВИ БЕСПЛАТНО НА РАСПОЛАГАЊЕ ТАЈ ПРЕДМЕТ РАДИ 

ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА.  

УЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ КОД 

НАДЗОРА НАД ПРЕДМЕТИМА МОРАЈУ ДА БУДУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 

ПОСЕБНОГ ПРОПИСА КОЈИ ДОНОСИ МИНИСТАР. 

 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

 Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице или одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 20.000 до 

500.000 динара казниће се за прекршај предузетник, а новчаном казном од 100.000 до 

2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице: 

 1) ако ставе на тржиште или држе припремљене ради стављања на тржиште, 

или држе изложене као узорке предмете који не испуњавају услове у погледу финоће 

(члан 6); 

 2) ако употребљава знак произвођача, знак увозника, односно заступника за 

који је донето решење о укидању решења о знаку произвођача, знаку увозника, односно 

заступника или је истекао рок важења решења (члан 10); 

 2) АКО УПОТРЕБЉАВА ЗНАК ПРОИЗВОЂАЧА, ЗНАК УВОЗНИКА 

ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА ЗА КОЈИ ЈЕ ДОНЕТО РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ 

ЗАХТЕВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА, 

ЗНАКА УВОЗНИКА, ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА, КАО И РЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ 

РЕШЕЊА О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА, ЗНАКУ УВОЗНИКА, ОДНОСНО 

ЗАСТУПНИКА ИЛИ ЈЕ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА РЕШЕЊА, И АКО ТАЈ ЗНАК НЕ 

ДОСТАВИ ДИРЕКЦИЈИ (ЧЛ. 9. И 10); 

 

 3) ако делови од недрагоцених метала нису означени одговарајућом ознаком 

(члан 12); 

 4) ако увозник, односно заступник са седиштем у Републици Србији стави 

на тржиште предмет који није означио својим додељеним знаком, односно ако тај 

предмет није означио ознаком финоће у складу са овим законом, уколико тај предмет 

нема ознаку финоће или има ознаку финоће која не одговара бројчаној вредности 

степена финоће у смислу члана 6. овог закона (члан 13); 

 5) ако ставе на тржиште или држе припремљене ради стављања на тржиште, 

или држе изложене као узорке предмете који нису усаглашени са прописаним 
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захтевима, односно који нису испитани и жигосани или их не прати прописана 

документација (члан 15); 

 6) ако пренесе утиснути жиг на други предмет или после извршеног 

жигосања предмету додају друга страна тела која се не могу видети или распознати 

(члан 20); 

 7) ако пре стављања у промет не поднесу на поновно испитивање и 

жигосање предмете од драгоцених метала који су измењени или прерађени (члан 21. ст. 

1. и 2); 

 8) ако обављају делатност супротно овом закону (члан 21. став 3); 

 9) ако не води евиденцију у складу са чланом 28. овог закона; 

 10) ако предмети, односно предмети од других метала изложени у 

продајном простору нису видно означени натписом (члан 31); 

 11) ако произвођач, увозник, односно заступник у свом продајном простору 

на видном месту не држи слике државних жигова, решење о знаку произвођача, знаку 

увозника, односно заступника као и лупе или не ставе на располагање заинтересованим 

лицима лупе (члан 32); 

 12) ако овлашћеном лицу онемогући обављање надзора (чл. 36, 37. и 38); 

 13) ако ставе на тржиште или на други начин отуђе предмете за које је 

донесено решење о повлачењу предмета са тржишта (члан 36); 

 14) АКО ПРИЛИКОМ УЗИМАЊА ПРЕДМЕТА НЕ СТАВИ БЕСПЛАТНО 

НА РАСПОЛАГАЊЕ ПРЕДМЕТ РАДИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ЛИЦУ 

ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД ПРЕДМЕТОМ (ЧЛАН 37А СТАВ 2).  

 

ЧЛАН 40А 

ПОДЗАКОНСКИ АКТ ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ БИЋЕ ДОНЕТ У РОКУ 

ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 


