
  

(„Службени гласник РС”, број 114/21 од 30. новембра 2021. године)  

На основу члана 15. став 6. Закона о предметима од драгоцених метала 

(„Службени гласник РСˮ, број 47/21),  

 

 Министар привреде доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О ДРЖАВНИМ ЖИГОВИМА ЗА ПРЕДМЕТЕ  

ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописују врсте, облици, изглед и начин израде 

државних жигова.  

 

Члан 2. 

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од драгоцених 

метала су жигови за означавање степена финоће предмета од: 

1) платине; 

2) злата; 

3) паладијума; 

4) сребра. 

Државни жигови садрже лик, ознаку степена финоће дату римском цифром и 

бројчану ознаку подручне јединице Дирекције за мере и драгоцене метале, дату 

арапском цифром. 

Облици и изглед државних жигова из става 1. овог члана дати су у прилогу, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 3. 

 Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од платине су: 

1) жиг за I степен финоће - храстов лист окренут у десно, уписан у 

правоугаонику;  

2) жиг за II степен финоће - храстов лист, окренут у десно, уписан у елипси; 

3) жиг за III степен финоће - храстов лист, окренут у десно, уписан у ромбоиду; 

4) жиг за предмете од платине који су израђени у финоћи 999 - храстов лист 

окренут у десно, уписан у кругу. 

 

Члан 4. 

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од злата су: 

1) велики и мали жигови за I, II, III и IV степен финоће, и то за: 

- I степен финоће – круна са крстом на врху, уписана у правоугаонику коме су 

одсечени горњи леви и горњи десни угао, тако да се добије неправилан шестоугаоник; 

- II степен финоће - круна са крстом на врху, уписана у правоугаонику, чија је 

горња страна заобљена; 

- III степен финоће - круна са крстом на врху, уписана у правоугаонику; 

- IV степен финоће - круна са крстом на врху, уписана у елипси; 

2) велики и мали жигови за предмете од злата који су израђени у финоћи 999 - 

круна са крстом на врху, уписана у шестоугаонику који се добија одсецањем горњих и 

доњих углова правоугаоника;  

3) велики и мали жигови за предмете од злата који су израђени у финоћи 900 

(златници, спомен плакете и сл.) - петолисни цвет са траком уписан у импровизованом 

троуглу. 
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Члан 5. 

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од паладијума су: 

1) жиг за I степен финоће - шљива са петељком и листом окренутим у лево, 

уписана у правоугаонику; 

2) жиг за II степен финоће - шљива са петељком и листом окренутим у лево, 

уписана у шестоугаонику који се добија одсецањем горњих и доњих углова 

правоугаоника; 

3) жиг за предмете од паладијума који су израђени у финоћи 999 - шљива са 

петељком и листом окренутим у лево, уписана у кругу. 

 

Члан 6. 

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од сребра су: 

1) велики и мали жигови за I, II и III степен финоће, и то за: 

- I степен финоће - равнокраки крст са четири ћирилична слова ,,с” окренута 

споља, уписан у квадрату; 

- II степен финоће - равнокраки крст са четири ћирилична слова ,,с”окренута 

споља, уписан у  круг; 

- III степен финоће - равнокраки крст са четири ћирилична слова ,,с” окренута 

споља, уписан у  правилном шестоугаонику; 

2) жиг за предмете који су израђени у финоћи 999 - равнокраки крст са четири 

ћирилична слова ,,с” окренута споља, уписан у ромбу. 

 

Члан 7. 

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од драгоцених 

метала израђују се на начин који омогућава механичко или ласерско жигосање 

предмета од драгоцених метала. 

 

Члан 8. 

Предмети од драгоцених метала који су испитани и жигосани одговарајућим 

државним жиговима пре ступања на снагу овог правилника не подлежу поновном 

испитивању и жигосању.  

 

Члан 9. 

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о 

државним жиговима за предмете од драгоцених метала (,,Службени гласник РС”, број 

7/13). 

 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује од 1. јуна 2022. године.  

 

 

Брoj: 110-00-169/2021-07 

У Београду, 23. новембра 2021. године            

                                                                                                       М И Н И С Т А Р 

                                                                                                                Анђелка Атанасковић 
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Прилог 1 

 

ОБЛИЦИ ЖИГОВА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СТЕПЕНА 

ФИНОЋЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 
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