(„Службени гласник РС”, број 82/22 од 22. јула 2022. године)
На основу члана 21. став 6. Закона о предметима од драгоцених метала („Службени
гласник РС”, број 47/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18-др.закон),
Министар привреде доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕДМЕТА
ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА НА ОСНОВУ ПРОПИСАНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин утврђивања усаглашености предмета од
драгоцених метала са прописаним захтевима на основу прописане документације, као и
садржина те документације.
Члан 2.
Усаглашеност предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима на основу
прописане документације спроводи се тако што произвођач:
1) у писаној форми обавештава Дирекцију за мере и драгоцене метале (у даљем
тексту: Дирекција) о томе да ће усаглашеност предмета вршити на овај начин;
2) од Дирекције прибавља доказ о степену финоће легуре драгоценог метала од које
израђује предмете (у даљем тексту: легура);
3) израђује и чува прописану документацију.
Члан 3.
По обавештењу из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника Дирекција у евиденцију
знакова произвођача, увозника, односно заступника произвођача предмета од драгоцених
метала, коју води у складу са чланом 23. Закона о предметима од драгоцених метала, уноси
податак о томе да тај произвођач доказује усаглашеност предмета са прописаним захтевима
на основу прописане документације.
О уносу података из става 1. овог члана Дирекција доставља произвођачу писано
обавештење.
Члан 4.
Ради прибављања доказа из члана 2. став 1. тачка 2) овог правилника произвођач
подноси писани захтев Дирекцији, који садржи нарочито податке о:
1) подносиоцу захтева (име и презиме, односно пословно име, седиште);
2) особи за контакт (име и презиме и број телефона);
3) легури (маса, врста легуре и претпостављена финоћа).
Уз захтев из става 1. овог члана доставља се легура која мора бити у целовитом
одливку, као и доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са законом.

Члан 5.
Доказ о степену финоће легуре издаје се у форми извештаја о испитивању који садржи
нарочито:
1) масу легуре која је достављена уз захтев за утврђивање степена финоће, преосталу
масу легуре након узимања узорка, као и масу остатка од анализе;
2) финоћу легуре;
3) степен финоће легуре.
Члан 6.
Документација из члана 2. став 1. тачка 3) овог правилника садржи нарочито:
1) податке о пореклу сировине од које је израђена легура;
2) податке о рафинацији, уколико је применљиво (маса која је рафинисана, добијена
маса након рафинисања, као и претпостављена финоћа);
3) опис поступка израде легуре;
4) доказ о степену финоће легуре;
5) евиденцију о израђеним предметима од легуре за коју има доказ о степену финоће;
6) писано обавештење из члана 3. став 2. овог правилника.
Евиденција из става 1. тачка 5) овог члана води се посебно за сваки прибављени доказ
о степену финоће и за сваки предмет израђен од легуре на коју се тај доказ односи и садржи
нарочито податке о:
1) врсти предмета;
2) маси легуре која је утрошена за израду тог предмета, као и маси кала;
3) начину израде тог предмета, као и да ли је тај предмет урађен у комбинацији са
другом врстом легуре;
4) датуму стављања тог предмета на тржиште.
Члан 7.
Усаглашеност предмета са прописаним захтевима на основу прописане документације
потврђује се тако што произвођач означава својим знаком произвођача и ознаком финоће
предмет који прати копија писаног обавештења из члана 3. став 2. овог правилника.
Документацију из члана 6. овог правилника произвођач чува трајно.
Члан 8.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину
утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане
документације („Службени гласник РС”, број 54/12).
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

Брoj: 023-02-293/2022-07
У Београду, 13. јула 2022. године
МИНИСТАР
Анђелка Атанасковић
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