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ЗАКОН 
О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ ПРЕДМЕТА 

ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
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На  основу  члана  23  Статута  Брчко  дистрикта  БиХ  («Службени  гласник  Брчко 
дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ на 25. сједници, одржаној 25. јануара 2006. године, усваја: 

ЗАКОН 
О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

ПРВИ  ДИО – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
(Предмет Закона) 

Овим законом прописују се технички захтјеви, поступак  и надзор над стављањем у 
промет предмета од драгоцјених метала на подручју Брчко дистрикта БиХ. 

Члан 2 
(Услови за стављање у промет) 

Предмети  од  драгоцјених  метала  у  Брчко  дистрикту  БиХ  могу  се  стављати  у 
промет,  односно  држати  ради  стављања  у  промет  или  држати  изложени  као 
узорци  само  ако  имају  ознаку  финоће,  ознаку  произвођача,  ознаку  увозника, 
односно извозника и жиг надлежне институције. 

Члан 3 
(Дефиниције) 

Дефиниције које се користе у овом закону имају сљедеће значење: 
a)  драгоцјени метали су злато, платина, сребро и паладијум; 
b)  легура племенитих метала  је чврста  хомогена смјеса племенитог метала и  једног 

или више других метала; 
c)  предмети  од  драгоцјених  метала  су  предмети  израђени  од  злата, 

платине, сребра, паладијума и њихових легура, који према одредбама овог 
закона имају прописан степен финоће; 

d) мали предмети од драгоцјених метала су предмети израђени од  злата или 
платине  масе  мање  од  1  грама  или  предмети  израђени  од  сребра  или 
паладијума масе мање од 3 грама; 

е)  степен  финоће  је  најнижи  садржај  масе  чистог  драгоцјеног  метала, 
изражен у хиљадитим дијеловима, у односу на укупну масу легуре (Х/1000); 

f)  ознака  финоће  је  ознака  која  дефинише  степен  финоће  предмета  од 
драгоцјеног метала и има прописан садржај, облик и димензије; 

g)  верификовање  предмета  од  драгоцјених  метала  је  потврђивање 
усаглашености испитаног  предмета, у погледу састава, финоће и ознака, 
са  одредбама овог  закона, жигом за означавање степена финоће предмета 
од драгоцјеног метала (у даљем  тексту: жиг надлежне институције); 

h)  знак  произвођача,  односно  знак  увозника  предмета  од  драгоцјеног  метала 
је  знак  одобрен  од  републичке  институције  за  метрологију  у  Републици
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Српској  и  Завода  за  мјерилаштво  у  Федерацији  БиХ  (у  даљем  тексту: 
надлежне  институције),  прописаног  садржаја,  облика  и  димензија  којим 
произвођач, односно увозник  означава предмете  од драгоцјених метала; 

i)  испитивање предмета од драгоцјених метала  је низ поступака које обавезно 
чине:  идентификација  предмета  од  драгоцјеног  метала,  визуелни  преглед 
стања  и  прописаних  ознака  на  њему  и  одређивање  хемијског  састава  и 
степена финоће прописаним методима и опремом за испитивање; 

j)    означавање  предмета  од  драгоцјених  метала  је  утискивање  одобреног 
знака  произвођача  и  припадајуће  ознаке  финоће,  односно  за  увезене 
предмете од драгоцјеног метала утискивање само одобреног знака увозника; 

k)  произвођачи  предмета  од  драгоцјених  метала  су  сва  правна  лица  или 
самостални  предузетници,  регистровани  код  надлежног  органа  за 
обављање дјелатности производње предмета од драгоцјених метала; 

l)  увозници  предмета  од  драгоцјених  метала  су  сва  правна  лица  или 
самостални  предузетници  регистровани  код  надлежног  органа  за 
обављање  дјелатности  увоза,  као  и  заступања  страних  произвођача 
предмета од драгоцјених метала. 

Члан 4 
(Предмети који нису обухваћени одредбама овог закона) 

Одредбама овог закона не подлијежу: 
а) ковани новац од драгоцјених метала и њихових легура који служи као законско 

средство плаћања; 
b)  предмети  од  драгоцјених  метала  старије  производње  који  имају  научну, 

историјску, културну и умјетничку вриједност; 
c)  инструменти,    апарати  и  њихови  дијелови  од  драгоцјених  метала  који  се 

користе у науци, здравству, производњи и лабораторијским испитивањима; 
d)  предмети  од  драгоцјених  метала  који  су  у  потпуности  пресвучени  емајлом, 

драгим каменом, бисером или сличним предметима; 
е)  држачи (окови) на драгом камену, бисеру или другом предмету код којих је маса 

драгоцјеног метала према укупној маси предмета незнатна; 
f)  полупроизводи од драгоцјених метала и њихових легура који се употребљавају 

у индустрији; 
g)  легуре за лемљење на бази сребра, платине или паладијума; 
h)  предмети  од  драгоцјених  метала  или  њихових  легура  који  су  власништво 

појединца. 

ДРУГИ  ДИО – ПОСТУПАК СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ И КОНТРОЛА  ПРЕДМЕТА 
ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА 

ГЛАВА I – ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ 

Члан 5 
(Степени финоће) 

Предмети од драгоцјених метала морају имати сљедећи степен финоће: 

а) предмети од злата: 
999 хиљадитих (999/1000), 
950 хиљадитих (950/1000),
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916 хиљадитих (916/1000), 
840 хиљадитих (840/1000), 
750 хиљадитих (750/1000), 
585 хиљадитих (585/1000), 
500 хиљадитих (500/1000). 

b) предмети од платине: 
999 хиљадитих (999/1000), 
950 хиљадитих (950/1000). 

c) предмети од сребра: 
999 хиљадитих (999/1000), 
950 хиљадитих (950/1000), 
925 хиљадитих (925/1000), 
800 хиљадитих (800/1000). 

d) предмети од паладијума: 
999 хиљадитих (999/1000), 
950 хиљадитих (950/1000), 
500 хиљадитих (500/1000). 

Члан 6 
(Предмети који се не сматрају предметима од драгоцјених метала) 

Предмети  од  злата  који  имају  степен  финоће  нижи  од  500  хиљадитих  (500/1000), 
предмети од платине који имају степен финоће нижи од 950 хиљадитих  (950/1000), 
предмети од сребра који имају степен финоће нижи од 800 хиљадитих (800/1000) и 
предмети  од  паладијума  који  имају  степен  финоће  нижи  од  500  хиљадитих 
(500/1000), не сматрају се, у смислу овог закона, предметима од драгоцјених метала. 

Члан 7 
(Степен ниже финоће) 

Предмети  од  драгоцјених  метала  који  имају  степен  финоће  већи  од  прописаног 
чланом  5  овог  закона,  а  мањи  од  сљедећег  вишег  степена,  имају  финоћу  нижег 
степена. 

Члан 8 
(Предмети пресвучени другим драгоцјеним металом) 

Предмет од драгоцјеног метала пресвучен другим драгоцјеним металом сматра се 
предметом од драгоцјеног метала од којег је предмет израђен. 

Члан 9 
(Предмети за даљу прераду) 

(1) Предмети од драгоцјених метала који су израђени од злата, сребра, платине и 
паладијума и  имају  степен финоће  999/1000  могу  се  ставити  у  промет  само  ради 
даље прераде. 

(2) На предмете из става 1 овог члана утискује се ознака 999.
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ГЛАВА II – ОЗНАЧАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА 

Члан 10 
(Ознаке предмета од драгоцјених метала) 

(1)  Произвођач  предмета  од  драгоцјених  метала  мора  израђени  предмет  да 
означи  само  својим  одобреним  знаком  произвођача  и  припадајућом  ознаком 
финоће, коју је утврдила надлежна институција. 

(2) Увозник предмета од драгоцјеног метала мора увезени предмет да означи само 
својим одобреним знаком увозника. 

(3)  Одредбе  ставова  1  и  2  овог  члана  не  односе  се  на  предмете  од  драгоцјеног 
метала  масе  мање  од  1  грама  и  на  предмете  од  драгоцјеног  метала  наведене  у 
члану 4 овог закона. 

Члан 11 
(Знак увозника и произвођача) 

Знак  произвођача,  односно  знак  увозника  предмета  од  драгоцјених  метала  и 
ознака финоће  не  смију  бити  мањи  од  0,5  мм  и  морају  се  трајно  и  неизбрисиво 
утиснути у предмет од драгоцјеног метала. 

Члан 12 
(Рјешење о знаку произвођача или увозника) 

Знак  произвођача,  односно  знак  увозника  одређује  се  рјешењем  о  знаку 
произвођача,  односно  увозника,  који доноси директор  надлежне институције,  а  на 
захтјев произвођача, односно увозника предмета од драгоцјених метала. 

ГЛАВА III – ВЕРИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА 

Члан 13 
(Верификација предмета од драгоцјених метала) 

(1)  Предмети  од  драгоцјених  метала,  прије  стављања  у  промет,  подлијежу 
обавезној  верификацији  од  стране  надлежне  институције,  односно  њених 
организационих јединица. 

(2) Верификацијом предмета од драгоцјених метала утврђује се и гарантује њихов 
хемијски састав и степен финоће. 

Члан 14 
(Захтјев власника предмета) 

Предмети  од  драгоцјених  метала  у  власништву  појединца  верификују  се  само  на 
захтјев власника тих предмета.
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Члан 15 
(Дорада или прерада предмета) 

Ако  се верификовани  предмет од драгоцјеног метала  доради или преради, мора 
се прије стављања у промет поново извршити верификација. 

Члан 16 
(Забрана преношења жига) 

Забрањено је преношење утиснутог жига надлежне институције на други предмет од 
драгоцјеног метала. 

Члан 17 
(Трошкови верификације предмета) 

Трошкове  верификовања  предмета  од  драгоцјених  метала  сноси  подносилац 
захтјева  за  верификовање  (произвођач,  увозник  или  власник  предмета  од 
драгоцјеног метала). 

ГЛАВА IV – СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ 

Члан 18 
(Услови за стављање у промет предмета од драгоцјених метала) 

Предмети  од  драгоцјених  метала  могу  се  стављати  у  промет  или  држати 
припремљени ради стављања у промет или бити изложени као узорци, само ако 
су означени знаком произвођача, односно увозника, ако имају степен финоће који 
одговара  захтјевима  прописаним  овим  законом  и  ако  су  на  прописан  начин 
верификовани. 

Члан 19 
(Услови које морају испуњавати увезени предмети) 

(1)  Предмети  од  драгоцјених  метала  увезени  у  Брчко  дистрикт  БиХ  морају  имати 
ознаку финоће, а прије стављања у промет морају бити означени знаком увозника 
и жигом надлежне институције. 

(2)  Предмете  из  става  1  овог  члана  забрањено  је  обиљежавати  одобреним 
знаком произвођача са сједиштем ван Брчко дистрикта БиХ. 

Члан 20 
(Услови које морају испуњавати предмети намијењени за извоз) 

(1)  Предмети  од  драгоцјених  метала  намијењени  за  извоз,  морају  бити  означени 
само ознаком финоће. 

(2)  Предмети  из  става  1  овог  члана  означиће  се  знаком  произвођача  и 
верификовати, само ако то захтијева извозник или страни купац. 

(3)  Трошкове  из  става  2  овог  члана  сноси  извозник  или  страни  купац,  односно 
подносилац захтјева.
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Члан 21 
(Одвојено држање предмета од драгоцјених метала) 

Предмети из чланова 4 и 6 овог закона морају се у продајним просторијама држати 
одвојено од предмета од драгоцјених метала. 

Члан 22 
(Обавеза истицања жига надлежне институције, односно рјешења) 

(1)  У  продајним  просторијама  правних  лица  или  самосталних  предузетника, 
регистрованих  код  надлежног  органа  за  обављање  дјелатности  промета 
предметима  од  драгоцјених  метала,  на  видном  мјесту  морају  бити  истакнуте 
слике жига надлежне институције и преглед ознака финоће из члана 5 овог закона. 

(2)  Средства  којима  се  ознаке  на  предметима  од  драгоцјених  метала  могу 
распознати,  односно  утврдити  (лупе  и  др.),  такође  морају  бити  у  продајним 
просторијама  и  морају  се  на  захтјев  заинтересованих  лица  ставити  на 
располагање. 

(3)  У  својим  продајним  просторијама  произвођачи  и  увозници  предмета  од 
драгоцјених  метала  морају  на  видном  мјесту  држати  и  рјешење  о  знаку 
произвођача, односно рјешење о знаку увозника. 

ГЛАВА V – НАДЗОР И УПРАВНЕ МЈЕРЕ 

Члан 23 
(Надзор) 

(1)  Надзор  над  предметима  од  драгоцјених  метала,  прије  стављања  у  промет, 
врше надлежне институције. 

(2)  Надзор  над  предметима  од  драгоцјених  метала  стављеним  у  промет  врши 
тржишна инспекција Брчко дистрикта БиХ. 

Члан 24 
(Обавезе произвођача и увозника) 

(1) Тржишна инспекција при обављању надзора из члана 23 овог закона има право 
да  улази  у  просторије  у  којима  се  предмети  од  драгоцјених  метала  производе, 
стављају у промет или држе припремљени ради стављања у промет. 

(2)  Произвођачи  и  увозници  предмета  од  драгоцјених  метала  морају  омогућити 
овлашћеним  лицима  несметано  обављање  надзора  и  дати  на  увид  све  потребне 
податке. 

Члан 25 
(Надлежност инспекције) 

(1)  Ако  при  обављању  надзора  тржишна  инспекција  утврди  да  је  рјешење 
укинуто или да  је истекао рок важења рјешења, донијеће  рјешење о забрани 
стављања  у  промет  предмета  од  драгоцјених  метала  или  рјешење  о 
одузимању предмета од драгоцјених метала.
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(2)  Ако  при  обављању  надзора  тржишна  инспекција  утврди  да  предмети  од 
драгоцјених  метала  нису  прописно  верификовани,  донијеће  рјешење  о  забрани 
стављања  у  промет  тих  предмета  или  рјешење  о  привременом  одузимању 
предмета. 

(3) Један примјерак рјешења из ставова 1 и 2 овог члана доставља се надлежној 
институцији. 

(4) Предмети од драгоцјених метала за које  је донесено рјешење из става  2  овог 
члана, не смију се ставити у промет прије поновног верификовања. 

(5)  Жалба  против  решења  из  ставова  1  и  2  овог  члана,  не  одлаже  извршење 
рјешења. 

ГЛАВА VI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26 
(Прекршаји) 

(1)  Новчаном  казном  од  1.000  КМ  до  10.000  КМ  казниће  се  за  прекршај  правно 
лице: 
а) ако стави у промет или држи припремљене ради стављања у промет или држи 

изложене као узорке предмете од драгоцјених метала који не испуњавају услове 
у погледу састава и степена финоће или који нису на прописани начин означени и 
верификовани (члан 18); 

b)  ако  употребљава  знак  произвођача,  односно  знак  увозника  којем  је  укинуто 
рјешење  о  знаку  произвођача,  односно  увозника  или  је  истекао  рок  важења 
рјешења или предмети нису прописно верификовани (члан 25 ставови 1 и 2); 

c) ако пренесе утиснути републички жиг на други предмет од драгоцјеног метала 
(члан 16); 

d) ако стави у промет предмете од драгоцјених метала за које је донесено рјешење 
о забрани стављања у промет (члан 25 ставови 1 и 2). 

(2)  За  прекршај  из  става  1  овог  члана  новчаном  казном  од  500  КМ  до  2.000  КМ 
казниће се и одговорно лице у правном лицу. 

(3)  За  прекршај  из  става  1  овог  члана новчаном  казном  од  100  КМ  до  1.000  КМ 
казниће се самостални предузетник. 

Члан 27 
(Прекршаји) 

(1)  Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице: 
а) ако прије стављања у промет не поднесе на поновно верификовање предмете 

од драгоцјених метала који су дорађени или прерађени (члан 15); 
b)  ако  у  продајним  просторијама  предмете  од  драгоцјених  метала  не  држи 

одвојено од осталих предмета (члан 21); 
c)  ако  у  продајним  просторијама  не  стави  на  видно  мјесто  слике  републичких 

жигова  и  ознака  финоће  предмета  од  драгоцјених  метала  и  не  стави  на 
располагање  средства којима се те ознаке могу распознати (члан 22 ставови 1 и 
2); 

d)  ако  у  својим  продајним  просторијама  на  видном  мјесту  не  држи  рјешење  о 
знаку произвођача, односно увозника (члан 22 став 3) и
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e)  ако не дозволи или омета обављање надзора (члан 24 став 2). 

(2)  За  прекршаје  из  става  1  овог  члана  казном од 200 КМ до 500 КМ казниће  се  и 
одговорно лице у правном лицу. 

(3)  За  прекршај  из  става  1  овог  члана  новчаном  казном  од  100  КМ  до  1.000  КМ 
казниће се и самостални предузетник. 

(4) Правном лицу и  самосталном предузетнику,  за  прекршаје  из  чланова  26  и  27 
овог закона може се изрећи и заштитна мјера трајног одузимања предмета који су 
употријебљени  за  извршење  прекршаја,  а  поред  тога  може  им  се  изрећи  и 
заштитна мјера забране обављања  дјелатности у трајању до шест мјесеци за први 
прекршај. 

ТРЕЋИ  ДИО – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28 
(Прелазне одредбе) 

(1)  Предмети  од  драгоцјених  метала  који  су  верификовани  до  дана  ступања  на 
снагу овог закона, не подлијежу поновном верификовању. 

(2) Сва рјешења донесена прије ступања на снагу овог закона остају на снази до 
истека рока важења. 

Члан 29 
(Закони који престају да се примјењују) 

Ступањем на  снагу  овог  закона престаје  примјена Закона о  контроли  предмета 
од драгоцјених метала ("Службени гласник Републике Српске" број 36/99) и Закона 
о контроли предмета од драгоцјених метала («Службене новине Федерације БиХ», 
бројеви 2/92, 3/93, 13/94), на територији Брчко дистрикта БиХ. 

Члан 30 
(Ступање на снагу) 

Овај  закон  ступа  на  снагу  осмог  (8)  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ". 

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а  Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а 
БРЧКО ДИСТРИКТ  БРЧКО ДИСТРИКТ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА 

Број: 0020223/06 
Брчко, 25. јануар 2006. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

Проф. др Милан Томић
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