ПРЕДМЕТИ ОД ПАЛАДУЈУМА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство
привреде

ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРА
Велики жигови
Европска унија пружа континуирану подршку Србији
у отклањању техничких баријера трговини и слободном кретању роба. Процес усаглашавања са прописима и стандардима ЕУ остварен је, између осталог
и кроз техничку подршку институцијама кроз неколико пројеката чија је вредност виша од десет милиона
евра. Дирекција за мере и драгоцене метале, као и
десет других лабораторија, корисници су специјализоване опреме из донације вредне четири милиона
евра.

Мали жигови

Значење:
Подручна јединица Дирекције за мере и драгоцене
метале која је извршила жигосање

Ознака степена
финоће

Облик жига је различит
за различите степене
финоће
Степен финоће

Означава врсту
драгоценог метала
* Спомен плакете, златници и сл. означени су посебним жигом

Ова публикација објављена је у оквиру пројекта ”ЕУ
за Србију – подршка безбеднијим производима”. За
садржину публикације одговорна је Дирекција за
мере и драгоцене метале Министарства привреде и
Oca Global и садржина не изражава званичне ставове
Европске уније.

Овај пројекат
финансира
Европска унија

Које финоће
је твој накит?

Нови изглед државних жигова за злато и сребро,
инспирисан ликовима са грба Републике Србије и
симболом Дана примирја у Првом светском рату, дефинисан је Правилником о државним жиговима за
предмете од драгоцених метала и примењиваће се
од 1. јуна 2022. године.
Државни жигови садрже лик, ознаку степена финоће исказану римском цифром и бројчану ознаку
подручне јединице Дирекције за мере и драгоцене
метале исказану арапском цифром.
Државни жиг потрошачу потврђује степен финоће
предмета од драгоцених метала.

ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНЕ

Република Србија је 24. јуна 2020. године постала
пуноправни члан Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала.
https://hallmarkingconvention.org/en/members
Јединствени жиг Конвенције - CCМ први је и једини
међународни жиг за предмете од драгоцених метала
и има исти правни статус као државни жиг.

У продајном простору на видном месту потрошачима
морају бити доступни:
1. слике државних жигова;
2. лупа помоћу које се ознаке и жигови, прописани
овим законом, могу јасно видети и разликовати и
која се мора ставити на располагање заинтересованим лицима;

ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТА
Велики жигови

3. обавештење да предмети од платине, злата и
паладијума масе до 1g и предмети од сребра
масе до 3g, не морају бити жигосани, већ само
означени;
4. обавештење да предмети од платине, злата и паладијума масе до 0,5g и предмети од сребра масе
до 1g, не морају бити ни жигосани ни означени.

Мали жигови

Златници, спомен плакете и сл.

Предмете од драгоцених метала, који су означени жигом Конвенције, није потребно додатно испитивати и
жигосати државним жиговима у земљама чланицама
Конвенције. Истовремено је олакшан извоз ових предмета стварањем јединственог тржишта међу земљама чланицама.

ССМ -ТИП 1

Платина

Злато

ССМ -ТИП 2

Паладијум

Сребро

