ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
Министарство привреде
Сектор за квалитет и безбедност
производа

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10,
114/2015)

број

Датум: 20.05.2019.
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Драгана Зечевић,
dragana.zecevic@privreda.gov.rs 011/3343367
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Нацрт закон о предметима од драгоцених метала,
Draft Law on Precious Metals Article, 14 страна
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06)
5. Веза са другим прописима:
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): Један од разлога за доношење новог Закона о предметима од
драгоцених метала садржан је у потреби усклађивања важећег закона са одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 - др.закон и 95/18). С тим у вези, у делу надзора над предметима од драгоцених метала који обухвата
и надзор над одржавањем прописаних услова код произвођача предмета од драгоцених метала, Нацртом закона је предвиђено да
тај надзор врши Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција), и то у складу са прописима којима се уређује
тржишни и инспекцијски надзор. У погледу услова које мора да испуњава инспектор, као и у погледу поседовања службене
легитимације инспектора, Нацртом закона се врши упућивање на закон којим се уређује инспекцијски надзор. Такође, Нацртом
закона се врши даље усклађивање са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 98/18 аутентично тумачење). Доношењем новог Закона о предметима од драгоцених метала извршава се обавеза утврђена тачком 48.1.1
Акционог плана за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирање тероризма, који је
саставни део закључка Владe РС („Службени гласник РС”, број 55 од 16. јула 2018. године – у даљем тексту: АП), која се односи на
неопходност прецизирања и разграничења надлежности у делу надзора контроле производње, промета, откупа и вођења
евиденције предмета од драгоцених метала.
One of the reasons for the adoption of the new Law on Precious Metals Articles is contained in the need to harmonize the applicable law
with the provisions of the Law on Inspection Supervision ("Official Gazette of RS", No. 36/15, 44/18 - Law and 95/18) . In this regard, in the
part of the control of items of precious metals, which includes the supervision of the maintenance of the prescribed conditions with the
manufacturer of items of precious metals, the Draft Law foresees that this supervision is carried out by the Directorate for Measures and
Precious Metals (hereinafter: the Directorate) in accordance with the regulations governing market and inspection supervision. Regarding
the conditions that must be fulfilled by the inspector, as well as regarding the possession of the official identification of the inspectors, the
Draft Law refers to the law regulating the inspection supervision. Also, the Draft Law further harmonizes with the provisions of the Law on
General Administrative Procedure ("Official Gazette of RS", No. 18/16 and 98/18 - authentic interpretation). The adoption of the new Law
on Precious Metals Article implements the obligation set out in point 48.1.1 of the Action Plan for implementation of recommendations
from the Risk Assessment for Money Laundering and Risk Assessment for Terrorist Financing, which is an integral part of the RS Government
Conclusion ("Official Gazette of RS", No. 55 from July 16, 2018 ), which refers to the necessity of specifying and defining jurisdictions in the
control of the production, trade, purchase and keeping records of items of precious metals.

7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то
могуће):
Предмети од злата, сребра, паладијума и платине.

8. Фаза:
Технички пропис у припреми
[

] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не

Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Oвим зaкoнoм урeђуjу сe зaхтeви за стeпeн финoћe прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa, срeдствa зa лeмљeњe, прeвлaке oд другoг
дрaгoцeнoг мeтaлa, дeлoве oд нeдрaгoцeних мeтaлa и нeмeтaлне дeлoве; урeђуjу услoви и нaчин oцeњивaњa усaглaшeнoсти
прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa и признaвaњa инoстрaних жигoвa; утврђуje oбaвeзa плaћaњa таксе зa рaдњe кoje сe прeдузимajу и
aктe кojи сe издajу у пoступку оцењивања усаглашености, односно испитивaњa и жигoсaњa прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa; уређује
откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала; урeђуje вршeњe надзора у oблaсти прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa, кao и
другa питaњa oд знaчaja зa стављање на тржиште прeдмeта oд дрaгoцeних мeтaлa.
This law regulates the requirements for the degree of fineness of articles of precious metals, soldering agents, coatings of other precious
metals, parts of non-precious metals and non-metallic parts; regulate the conditions and method of assessing the conformity of items of
precious metals and the recognition of foreign trademarks; determines the obligation to pay the fee for the actions being undertaken and
the acts issued in the procedure for assessing the conformity, ie testing and stamping of items of precious metals; regulates the purchase of

used items of precious metals; regulates the conduct of supervision in the field of articles of precious metals, as well as other issues of
relevance for the placing on the market of items of precious metals.
10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе
као основа за његову израду:
Као основа за израду користи се Конвенцијa за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала
11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа
за његову израду и разлози за њихово некоришћење:
12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 2019. године.
13. Предложени датум примене прописа: Пропис ће се примењивати по ступању на снагу, односно 8 дана од дана његовог
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије, осим члана 25. који ће се примењивати даном приступања РС Европској
унији.
14. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: Закон о контроли предмета од драгоцених
метала („Службени гласник РСˮ, бр. 36/11 и 15/16), Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката
за зубно-протетске предмете („Службени лист СРЈ”, број 8/95), Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним
субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и
испитивања драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник РС”, број 116/13), као и Правилник о обрасцу и садржини
службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број
35/13)
15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Да

[

] Не

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[

] Дa

[

] Нe

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[

] Нe

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[

] Дa

[

] Нe

19. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ

[

] Дa

[

] Нe

- По споразуму ЦЕФТА

[

] Дa

[

] Нe

-Остало – нпр. СТО / СПС-а

[

] Дa

[

] Нe

[

] Дa

[

] Нe

