
 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

КОНТРОЛИ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ 
МЕТАЛА 

Члан 1. 
У Закону о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник 

РС”, број 36/11), у члану 3. став 1. тачка 14) после речи: „привредних субјеката” 
додају се речи: „и коме је Дирекција за мере и драгоцене метале издала 
решење о знаку произвођача”. 

У тачки 15) после речи: „Републике Србије” додају се речи: „и коме је 
Дирекција за мере и драгоцене метале издала решење о знаку увозника 
односно заступника”. 

После тачке 15) додаје се тачка 15а) која гласи: 

„15а) привредни субјект је правно лице, односно предузетник који се 
уписује у одговарајући регистар у складу са прописима којима се уређује 
регистрација привредних субјеката, а који предмете од драгоцених метала 
ставља на тржиште;”. 

У тачки 20) после речи: „државним жигом” додају се речи: „или 
међународним жигом у складу са потврђеним међународним споразумом чији је 
потписник Република Србија”. 

После тачке 20) додају се тач. 20а) и 20б) које гласе: 

„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;”. 

Члан 2. 
У члану 6. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„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.” 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. речи: „из става 5.” замењују 
се речима: „из става 6.”. 

Члан 3. 
У члану 7. после речи: „нижег степена” додају се запета и речи: „без 

негативних одступања”. 

Члан 4. 
У члану 8. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Поред знака произвођача и ознаке финоће произвођач предмета може 
предмете означити и знаком који је заштићен у складу са прописима којимa се 
уређују жигови, о чему Дирекцији прилаже доказ.” 
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Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: 

„Произвођач не може предмете означавати другим знацима или 
ознакама, осим знаком произвођача и ознаком финoће који су одређени у 
складу са овим законом, као и знаком из става 2. овог члана.” 

Члан 5. 
У члану 9. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Након добијања решења из става 1. овог члана произвођач је дужан да 
достави Дирекцији матрицу знака произвођача и знак произвођача ради 
узимања отиска.” 

Досадашњи ст. 4 - 12. постају ст. 5 - 13.  

У досадашњем ст. 6, 8. и 9. који постају ст. 7, 9. и 10. речи: „из става 5.” 
замењују се речима: „ из става 6.”. 

У досадашњем ставу 10. који постаје став 11. речи: „из става 9.” 
замењују се речима „из става 10.”. 

У досадашњем ставу 11. који постаје став 12. речи: „из става 10.” 
замењују се речима: „из става 11.”. 

После досадашњег става 12. који постаје став 13. додаје се став 14. који 
гласи: 

„Произвођач је дужан да у року од 15 дана од дана пријема коначног 
решења о одбијању захтева за обнављање решења из става 1. овог члана 
достави Дирекцији знак произвођача ради уништења.” 

Члан 6. 
У члану 10. став 6. речи: „став 6.” замењују се речима: „став 7.”. 

После става 6. додају се ст. 7. и 8. који гласе: 

„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.”  

Члан 7. 
У члану 15. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Привредни субјект ставља на тржиште само предмете од драгоцених 
метала који су усаглашени са прописаним захтевима.” 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.  

Члан 8. 
У члану 18. после става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6. и 7. који гласе: 

„Предмете из става 3. овог члана, изузев предмета из увоза које прате 
одговарајући сертификати односно гаранције, Дирекција, односно овлашћено 
тело учиниће неподобним за стављање на тржиште. 
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Када Дирекција, односно овлашћено тело не може са сигурношћу 
утврдити да ли предмет испуњава прописане захтеве, испитаће тај предмет на 
начин који може захтевати његово оштећење, односно уништење уз сагласност 
подносиоца захтева. 

Уколико подносилац захтева не да сагласност да се предмет испита на 
начин који може довести до оштећења, односно уништења тог предмета, 
Дирекција, односно овлашћено тело донеће решење о одбијању захтева.  

Ако се приликом вршења надзора над предметима од драгоцених 
метала утврди да је подносилац захтева из става 6. овог члана, коме је 
Дирекција издала решење о знаку произвођача, односно решење о знаку 
увозника или заступника, ставио на тржиште предмете који не испуњавју 
захтеве прописане овим законом, Дирекција ће донети решење о укидању тог 
решења.” 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 8, 9. и 10.  

У досадашњем ставу 4. који постаје став 8. речи: „из става 3.” замењују 
се речима: „из ст. 3, 6. и 7.”. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 10. речи: „из става 4.” замењују 
се речима: „из става 8.”. 

Члан 9. 
У члану 22. став 2. после речи: „финоће” додају се речи: „и састава”. 

У ставу 4. после речи: „степену финоће” додају се речи: „и састава”. 

Члан 10. 
Назив главе VI. и члан 31. мењају се и гласе:  

„VI. ПОСЛОВНИ И ПРОДАЈНИ ПРОСТОР 

Члан 31. 

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 11. 
У члану 32. став 1. после речи: „заинтересованим лицима” додају се 

речи: „као и обавештење о томе да обавези жигосања не подлежу предмети од 
платине, злата и паладијума масе до 1g и предмети од сребра масе до 3 g”. 

Члан 12. 
У члану 36. став 1. тачка 2) мења се и гласи:  

„2) улази у све просторије које чине пословни и продајни простор 
произвођача, увозника односно заступника и привредног субјекта, у којима се 
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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;”. 

Члан 13. 
После члана 37. додаје се члан 37а који гласи: 

„Члан 37а 
Уколико лице овлашћено за вршење надзора над предметима у току 

вршења 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 привредни субјекат дужан је да лицу овлашћеном за 
вршење надзора над предметима стави на располагање тај предмет ради 
лабораторијског испитивања.  

Трошкове испитивања предмета из става 1. овог члана сноси Дирекција 
ако се утврди да предмет испуњава прописане захтеве. 

Министар прописује начин узимања предмета и методе испитивања које 
се користе код надзора над предметима.” 

Члан 14. 
У члану 39. став 1. тачка 2) мења се и гласи:  

„2) ако употребљава знак произвођача, знак увозника односно 
заступника за који је донето решење 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 ради уништења (чл. 9, 10. и 14);”. 

У тачки 13) тачка се замењује тачком запетом.  

После тачке 13) додаје се тачка 14) која гласи: 

„14) ако приликом узимања предмета не стави на располагање предмет 
ради лабораторијског испитивања лицу овлашћеном за вршење надзора над 
предметом (члан 37а став 2).” 

Члан 15. 
Подзаконски акт прописан овим законом биће донет у року од годину 

дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 16. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


