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На основу члана 95 тачка 3 Устава Црне Горе доносим
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О КОНТРОЛИ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ
МЕТАЛА
Проглашавам Закон о контроли предмета од драгоцјених метала, који је
донијела Скупштина Црне Горе 24. сазива, на осмој сједници првог редовног
засиједања у 2010. години, дана 9. јула 2010. године.
Број: 01-1964/2
Подгорица, 19. јула 2010. године
Предсједник Црне Горе,
Филип Вујановић, с.р.

На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91 став 1 Устава Црне Горе, Скупштина
Црне Горе 24. сазива, на осмој ćедници првог редовног засиједања у 2010. години, дана
9. јула 2010. године, донијела је
ЗАКОН
О КОНТРОЛИ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим законом уређује се обавезно означавање, испитивање и жигосање предмета
од драгоцјених метала који се производе, увозе и стављају у промет у Црној Гори и
друга питања од значаја за област контроле предмета од драгоцјених метала.
Члан 2
(1) Предметима од драгоцјених метала, у смислу овог закона, сматрају се накит,
украси или други предмети израђени од легура које садрже драгоцјени метал у
прописаној финоћи.
(2) Предмети од драгоцјених метала могу се стављати у промет или држати
припремљени ради стављања у промет или бити изложени као узорци само ако у
погледу означавања, испитивања и жигосања испуњавају услове прописане овим
законом.
(3) Одредбе овог закона не односе се на :
1) предмете од злата са масом мањом од 1g и предмети од сребра са масом мањом
од 3 g;
2) предмете од драгоцјених метала старије производње који имају научну,
историјску или културну вриједност;
3) инструменте израђене од драгоцјених метала који се употребљавају у
производњи, индустрији и у научне сврхе;

4) ковани новац израђен од легура драгоцјених метала који служи као законско
средство плаћања;
5) држаче за драго камење, бисере или друге предмете, у којима је маса
драгоцјених метала незнатна у односу на укупну масу предмета;
6) предмете од драгоцјених метала који се налазе у власништву физичких лица,
осим у случају њиховог стављања у промет;
7) предмете од драгоцјених метала намијењене извозу, осим ако то захтијева
страни увозник.
Члан 3
(1) Произвођач предмета од драгоцјених метала је привредно друштво или
предузетник са сједиштем у Црној Гори регистрован за обављање дјелатности
производње предмета од драгоцјених метала, коме је у складу са овим законом одређен
знак произвођача (у даљем тексту: произвођач).
(2) Увозник предмета од драгоцјених метала је привредно друштво или
предузетник са сједиштем у Црној Гори регистрован за обављање дјелатности увоза
предмета од драгоцјених метала, коме је у складу са овим законом одређен знак
увозника (у даљем тексту: увозник).
(3) Трговац предметима од драгоцјених метала је привредно друштво или
предузетник са сједиштем у Црној Гори регистрован за обављање дјелатности трговине
на велико и мало, који предмете од драгоцјених метала ставља у промет, у складу са
овим законом (у даљем тексту: трговац).
Члан 4
Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
1) драгоцјени метали су платина, злато, паладијум и сребро;
2) легура за израду предмета од драгоцјених метала је чврсти раствор који
садржи најмање један драгоцјени метал и један или више других метала;
3) финоћа је масени удио драгоцјеног метала у укупној маси предмета изражена у
хиљадитим дјеловима (x/1000);
4) степен финоће је минимални масени удио драгоцјеног метала у укупној маси
предмета прописан овим законом;
5) означавање предмета од драгоцјених метала је стављање знака произвођача,
односно знака увозника и одговарајућих ознака финоће на предмете од драгоцјених
метала;
6) знак произвођача предмета од драгоцјених метала је знак којим произвођач
означава предмет који је произвео;
7) знак увозника предмета од драгоцјених метала је знак којим увозник означава
предмет који је увезао, у складу са царинском декларацијом;
8) испитивање предмета од драгоцјених метала је поступак утврђивања састава
и финоће и преглед ознака на предметима од драгоцјених метала (ознака финоће и знак
произвођача, односно знак увозника);
9) државни жиг је знак којим се потврђује исправност испитиваних предмета од
драгоцјених метала у погледу врсте драгоцјеног метала, финоће и ознака прописаних
овим законом;
10) жигосање предмета од драгоцјених метала је поступак стављања државног
жига на предмете од драгоцјених метала.

II. КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
Члан 5
(1) Орган државне управе надлежан за послове контроле предмета од драгоцјених
метала (у даљем тексту: Министарство) прати извршавање послова у области контроле
предмета од драгоцјених метала.
(2) Стручне и са њима повезане управне послове у области контроле предмета од
драгоцјених метала утврђене законом обавља орган управе надлежан за послове
контроле предмета од драгоцјених метала (у даљем тексту: Завод).
(3) У обављању послова из става 2 овог члана Завод:
1) одређује знак произвођача/увозника;
2) врши испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала;
3) спроводи инспекцијски надзор у области контроле предмета од драгоцјених
метала;
4) сарађује са другим надлежним инспекцијским органима и пружа стручну помоћ
из области контроле предмета од драгоцјених метала;
5) припрема стручне основе за израду нацрта прописа из области контроле
предмета од драгоцјених метала;
6) одлучује у управним поступцима из области контроле предмета од драгоцјених
метала;
7) представља Црну Гору у међународним и регионалним организацијама и
успоставља сарадњу у области контроле предмета од драгоцјених метала;
8) води евиденцију знакова произвођача/увозника;
9) обавља и друге послове из области контроле предмета од драгоцјених метала у
складу са законом.
III. САСТАВ И ФИНОЋА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
Члан 6
(1) Предмети од драгоцјених метала морају имати прописану финоћу у
одговарајућем степену финоће, и то:
1) предмети од платине:
999 хиљадитих (999/1000) - I степен финоће
950 хиљадитих (950/1000) - II степен финоће
900 хиљадитих (900/1000) - III степен финоће
850 хиљадитих (850/1000) - IV степен финоће
2) предмети од злата:
999 хиљадитих (999/1000) - I степен финоће
950 хиљадитих (950/1000) - II степен финоће
916 хиљадитих (916/1000) - III степен финоће
900 хиљадитих (900/1000) - IV степен финоће
840 хиљадитих (840/1000) - V степен финоће
750 хиљадитих (750/1000) - VI степен финоће
585 хиљадитих (585/1000) - VII степен финоће
3) предмети од паладијума:
999 хиљадитих (999/1000) - I степен финоће
950 хиљадитих (950/1000) - II степен финоће
500 хиљадитих (500/1000) - III степен финоће

4) предмети од сребра:
999 хиљадитих (999/1000) - I степен финоће
950 хиљадитих (950/1000) - II степен финоће
925 хиљадитих (925/1000) - III степен финоће
800 хиљадитих (800/1000) - IV степен финоће
(2) За предмете од драгоцјених метала који имају финоћу већу од финоће
прописане за одговарајући степен финоће из става 1 овог члана, а мању од наредног
вишег степена финоће, сматра се да имају финоћу нижег степена.
Члан 7
(1) Финоћа предмета од драгоцјених метала из члана 6 овог закона означава се
ознаком финоће која садржи одговарајући троцифрени број.
(2) Ознака финоће из става 1 овог члана је правоугаоног облика и јасно видљивих
димензија.
(3) Ознака финоће поставља се на предмет од драгоцјеног метала, непосредно уз
знак произвођача, односно знак увозника.
Члан 8
(1) Предметима од драгоцјених метала сматрају се предмети који су израђени од
платине, злата, паладијума или сребра или њихових легура са паладијумом,
иридијумом и другим металима који имају финоћу прописану овим законом.
(2) Ближе услове које у погледу израде и састава морају испуњавати предмети од
драгоцјених метала, а који су у складу са црногорским, европским и међународним
стандардима, прописује Министарство.
IV. ЗНАК ПРОИЗВОЂАЧА И ЗНАК УВОЗНИКА
Члан 9
(1) Произвођач је дужан да предмете од драгоцјених метала које производи означи
својим знаком произвођача и ознаком финоће, у складу са овим законом.
(2) Произвођач не смије предмете од драгоцјених метала које производи да
означава другим знаком или другим ознакама, односно може их означавати само
једним знаком произвођача и једном ознаком финоће.
Члан 10
Увозник је дужан да обезбиједи означавање предмета од драгоцјених метала
знаком увозника и ознаком финоће, у складу са овим законом.
Члан 11
(1) Одређивање знака произвођача, односно знака увозника врши Завод, на захтјев
произвођача, односно увозника.
(2) О захтјеву из става 1 овог члана Завод одлучује рјешењем.
(3) Рјешење о одређивању знака произвођача издаје се на период од 10 година.
Члан 12
(1) Завод ће одредити знак произвођача само ако произвођач испуњава прописане
услове за производњу у погледу опреме и радних просторија.
(2) Произвођач је дужан да за вријеме важења рјешења из члана 11 став 3 овог
закона испуњава услове за производњу из става 1 овог члана.
(3) Услове за производњу из става 1 овог члана и начин утврђивања испуњености
тих услова прописује Министарство.

Члан 13
(1) Произвођач у складу са рјешењем о одређивању знака произвођача обезбјеђује
жиг са својим знаком, као и жигове са ознаком финоће, у складу са чланом 7 овог
закона.
(2) Матрица знака произвођача и отисак жига тог знака чувају се у Заводу.
(3) Облик, садржај и димензије знака произвођача прописује Министарство.
Члан 14
(1) Произвођач је дужан да о престанку обављања дјелатности производње
обавијести Завод без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана престанка
обављања дјелатности.
(2) Завод ће донијети рјешење о одузимању знака произвођача, прије истека рока
из члана 11 став 3 овог закона, ако произвођач:
1) не испуњава прописане услове за производњу у погледу опреме и радних
просторија;
2) престане да обавља дјелатност производње предмета од драгоцјених метала;
3) изврши кривично дјело фалсификовања знакова, прописаних овим законом, за
које је правоснажно осуђен.
(3) Произвођач не смије употребљавати знак произвођача за који је донијето
рјешење о одузимању знака произвођача.
(4) Против рјешења из става 2 овог члана може се изјавити жалба Министарству.
(5) Жалба из става 4 овог члана не одлаже извршење рјешења.
(6) Одлука по жалби је коначна.
(7) Против одлуке из става 6 овог члана може се покренути управни спор.
Члан 15
(1) Увозник у складу са рјешењем о одређивању знака увозника обезбјеђује жиг са
својим знаком.
(2) Матрица знака увозника и отисак жига тог знака чувају се у Заводу.
(3) Облик, садржај и димензије знака увозника прописује Министарство.
Члан 16
(1) Увозник је дужан да о престанку обављања дјелатности увоза обавијести Завод,
без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана престанка обављања
дјелатности.
(2) Завод ће донијети рјешење о одузимању знака увозника, ако увозник:
1) престане да обавља дјелатност увоза предмета од драгоцјених метала;
2) изврши кривично дјело фалсификовања знакова прописаних овим законом за
које је правоснажно осуђен.
(3) Против рјешења из става 2 овог члана може се изјавити жалба Министарству.
(4) Жалба из става 3 овог члана не одлаже извршење рјешења.
(5) Одлука по жалби је коначна.
(6) Против одлуке из става 5 овог члана може се покренути управни спор.
V. ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
Члан 17
(1) Предмети од драгоцјених метала, прије стављања у промет, подлијежу
обавезном испитивању и жигосању.

(2) Испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала обавља се у
службеним просторијама Завода.
(3) Начин испитивања и жигосања предмета од драгоцјених метала опрему за
испитивање, облик, садржај и димензије државног жига прописује Министарство.
Члан 18
(1) Испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала врши Завод на захтјев
произвођача.
(2) Предмети од драгоцјених метала које произвођач подноси на испитивање и
жигосање морају бити означени знаком произвођача и одговарајућом ознаком финоће.
(3) Захтјев из става 1 овог члана садржи податке о: врсти предмета, броју комада,
маси, саставу легуре и финоћи предмета од драгоцјених метала.
Члан 19
(1) Испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала врши Завод на захтјев
увозника.
(2) Предмети од драгоцјених метала које увозник подноси на испитивање и
жигосање, морају бити означени знаком увозника и одговарајућом ознаком финоће.
(3) Захтјев из става 1 овог члана, поред података из члана 18 став 3 овог закона,
садржи и податке о поријеклу предмета од драгоцјених метала, као и царинску
декларацију.
Члан 20
(1) Ако Завод испитивањем утврди да је предмет од драгоцјених метала поднесен
на испитивање и жигосање од одговарајуће врсте драгоцјеног метала и има финоћу
прописану овим законом, као и да је означен у складу са овим законом и прописом
донесеним на основу овог закона, извршиће жигосање тог предмета.
(2) Ако Завод испитивањем утврди да предмет од драгоцјених метала поднесен на
испитивање и жигосање нема ни најнижи степен финоће из члана 6 овог закона, али да
има више од двјеста хиљадитих дјелова (200/1000) драгоцјеног метала у легури, неће
извршити жигосање предмета и писаним путем ће обавијестити подносиоца захтјева да
се у року осам дана од дана пријема обавјештења изјасни да ли прихвата резултате
испитивања.
(3) Ако подносилац захтјева прихвати резултате испитивања из става 2 овог члана,
односно уколико се у остављеном року не изјасни, Завод ће предмете учинити
неподобним за стављање у промет (исјећи, разбити и сл.).
(4) Ако подносилац захтјева не прихвати резултат испитивања из става 2 овог
члана, Завод ће извршити испитивање предмета, квантитативном хемијском анализом.
(5) Ако се испитивањем из става 4 овог члана потврде резултати испитивања из
става 2 овог члана, Завод неће извршити жигосање тих предмета и учиниће их
неподобним за стављање у промет (исјећи, разбити и сл.).
(6) Ако се испитивањем из става 4 овог члана утврди да предмети имају
одговарајући састав и финоћу прописану овим законом, Завод ће извршити жигосање
предмета.
Члан 21
Ако је жигосани предмет од драгоцјених метала измијењен или прерађен, мора се
прије стављања у промет поново поднијети на испитивање и жигосање.

Члан 22
(1) Ако би жигосање предмета од драгоцјених метала довело до естетског
оштећења предмета, умјесто жигосања државним жигом, Завод ће издати сертификат.
(2) Садржину и облик сертификата из става 1 овог члана прописује Министарство.
VI. ПРОМЕТ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
Члан 23
(1) Трговац може да ставља у промет, држи припремљене ради стављања у промет
или држи изложене као узорке само предмете од драгоцјених метала који су жигосани,
односно које прати сертификат, у складу са овим законом.
(2) Трговац, поред услова за обављање трговине утврђених прописима којима се
уређује унутрашња трговина, дужан је да у продајном објекту:
1) изложи слику државних жигова и постави на видно мјесто и стави је на увид
купцу на његов захтјев;
2) има средство помоћу којег се жигови на предмету могу распознати (лупа и сл.) и
да га стави на употребу купцу на његов захтјев;
3) има вагу са d=0,01g и e≤0,1g, овјерену у складу са посебним законом.
(3) Трговац који је и произвођач, односно увозник предмета од драгоцјених метала
дужан је да, поред услова из става 2 овог члана, у продајном објекту на видном мјесту
постави и рјешење о знаку произвођача, односно рјешење о знаку увозника.
Члан 24
(1) Трговац је дужан да у продајном објекту предмете од драгоцјених метала држи
изложене одвојено од осталих предмета и мора их означи натписом: „предмети од
злата“, „предмети од сребра“ и др.
(2) Предмети од драгоцјених метала у промету морају имати декларацију која
садржи:
1) назив предмета од драгоцјеног метала;
2) назив, односно име и презиме произвођача/увозника;
3) назив земље поријекла;
4) податак о маси и финоћи предмета.
VII. НАКНАДЕ
Члан 25
(1) Трошкове испитивања и жигосања предмета од драгоцјених метала, вршења
хемијских анализа легура и предмета од драгоцјених метала, испитивања опреме која
служи за испитивање предмета од драгоцјених метала, провјере испуњености услова за
одређивање знака произвођача, као и друге прописане трошкове у вези са испитивањем
и жигосањем предмета од драгоцјених метала, као и накнаду за издавање рјешење за
одређивање знака произвођача, односно знака увозника, сноси подносилац захтјева.
(2) Изузетно од става 1 овог члана, подносилац захтјева не сноси трошкове
испитивања из члана 20 став 4 овог закона, уколико се утврди да предмети имају
одговарајући састав и финоћу прописану овим законом.
(3) Висина накнаде из става 1 овог члана мора бити у висини насталих стварних
трошкова.
(4) Висину и начин плаћања накнада из става 1 овог члана прописује Влада Црне
Горе.
(5) Средства остварена наплатом накнаде из става 1 овог члана приход су буџета
Црне Горе и могу се користити само за развој метролошке дјелатности.

VIII. НАДЗОР
Члан 26
Надзор над спровођењем овог закона и прописа донијетих на основу овог закона
врши Министарство.
Члан 27
(1) Инспекцијски надзор је надзор над исправношћу, означавања ознаком финоће и
знаком произвођача, односно знаком увозника предмета од драгоцјених метала у
промету и надзор над одржавањем прописаних услова за производњу у просторијама
произвођача којима је издато рјешење о знаку произвођача.
(2) Надзор из става 1 овог члана врши Завод преко метролошких инспектора, у
складу са овим законом и законом који уређује инспекцијски надзор.
(3) У вршењу инспекцијског надзора метролошки инспектор има овлашћења да
контролише:
1) испуњеност прописаних услова код произвођача предмета од драгоцјених
метала за вријеме обављања дјелатности производње;
2) да ли произвођач, односно увозник посједује жиг са знаком произвођача,
односно жиг са знаком увозника;
3) да ли су предмети од драгоцјених метала који су стављени у промет или се држе
припремљени ради стављања у промет или су изложени као узорци, означени и
жигосни у складу са овим законом, односно праћени сертификатом;
4) да ли су у продајном простору изложене на видном мјесту слике државних
жигова;
5) да ли субјекат надзора у продајном простору употребљава вагу из члана 23 став
2 тачка 3 овог закона;
6) да ли је у продајном простору изложено на видном мјесту рјешење о знаку
произвођача, односно рјешење о знаку увозника;
7) начин излагања предмета од драгоцјених метала у продајном простору;
8) исправност предмета од драгоцјених метала у погледу састава и финоће.
Члан 28
Инспекцијски надзор над прометом предмета од драгоцјених метала врше и
тржишни инспектори.
Члан 29
Поред управних мјера и радњи утврђених законом који уређује инспекцијски
надзор, надлежни инспектор ће привремено забранити обављање дјелатности:
1) производње, односно увоза у случају из члана 14 став 2, односно члана 16 став 2
и покренути поступак код Завода за укидање рјешења о знаку произвођача, односно
рјешења о знаку увозника;
2) промета предмета од драгоцјених метала, уколико утврди да предмети у
промету, предмети припремљени ради стављања у промет или као узорци, нијесу
жигосани, односно које не прати сертификат у складу са овим законом.

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
(1) Новчаном казном од педесетоструког до тристоструког износа минималне
зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно лице или предузетник, ако ставља у
промет, држи припремљене ради стављања у промет или као узорке, предмете од
драгоцјених метала који нијесу жигосани, односно које не прати сертификат, у складу
са овим законом (члан 23 став 1).
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од десетоструког до двадесетоструког износа минималне зараде у
Црној Гори.
(3) Уз казну за прекршај из става 1 овог члана изрећи ће се заштитна мјера забране
вршења дјелатности у трајању од шест месеци до једне године.
Члан 31
(1) Новчаном казном од тридесетоструког до осамдесетоструког износа минималне
зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно лице или предузетник, ако:
1) употребљава знак произвођача за који је истекло вријеме важења рјешења о
одређивању знака произвођача (члан 11 став 3);
2) употребљава знак произвођача за који је донијето рјешење о одузимању знака
произвођача (члан 14 став 3).
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од петоструког до петнаестоструког износа минималне зараде у Црној
Гори.
Члан 32
(1) Новчаном казном од тридесетоструког до осамдесетоструког износа минималне
зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно лице или предузетник, ако у
продајном објекту не посједује вагу из члана 23 став 2 тачка 3.
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од петоструког до петнаестоструког износа минималне зараде у Црној
Гори.
Члан 33
(1) Новчаном казном од двадесетоструког до шездестоструког износа минималне
зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно лице или предузетник, ако у
продајном објекту:
1) на видном мјесту не држи слику државних жигова и исту не стави купцу на
увид, на његов захтјев (члан 23 став 2 тачка 1);
2) не посједује средство помоћу којег се жигови на предмету могу распознати
(лупа и сл.) и ако исто не ставе на употребу купцу на његов захтјев (члан 23 став 2
тачка 2).
(2) Казном из става 1 овог члана казниће се за прекршај правно лице или
предузетник, који је произвођач, односно увозник, ако у продајном објекту на видном
мјесту не постави рјешење о знаку произвођача, односно рјешење о знаку увозника
(члан 23 став 3);
(3) За прекршај из ст. 1 и 2 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од петоструког до десетоструког износа минималне зараде у Црној
Гори.

Члан 34
(1) Новчаном казном од петнаестоструког до педесетоструког износа минималне
зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно лице или предузетник, ако:
1) у продајном објекту не изложи предмете од драгоцјених метала одвојено од
осталих предмета или ако их не означи на прописани начин (члан 24 став 1);
2) на предметима од драгоцјених метала у промету нема прописане декларације
(члан 24 став 2).
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од троструког до осмоструког износа минималне зараде у Црној Гори.
Члан 35
(1) Новчаном казном од десетоструког до тридесетоструког износа минималне
зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно лице или предузетник, ако:
1) престане да обавља производњу предмета од драгоцјених метала, а не обавијести
Завод у прописаном року (члан 14 став 1);
2) престане да обавља увоз предмета од драгоцјених метала, а не обавијести Завод
у прописаном року (члан 16 став 1).
(2) За прекршај из ст. 1 и 2 овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од троструког до петоструког износа минималне зараде у Црној Гори.
Члан 36
За прекршај из члана 33 став 1 надлежни инспектор може изрећи и наплатити
новчану казну на лицу мјеста одговорном лицу у правном лицу у износу од двоструког
до троструког износа минималне зараде у Црној Гори, а предузетнику у износу од
троструког до петоструког износа минималне зараде у Црној Гори.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37
(1) Прописи на основу овлашћења из овог закона донијеће се у року од једне
године од дана ступања на снагу овог закона.
(2) До доношења прописа из става 1 овог члана примјењиваће се прописи донијети
на основу Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ“,
брoj 80/94), ако нијесу супротни овом закону.
Члан 38
(1) Рјешења о знаку произвођача издата прије ступања на снагу овог закона остају
на снази до истека рока на који су издата, а најкасније до 31. децембра 2012. године, с
тим да су произвођачи дужни да прије истека тог рока поднесу нови захтјев за
доношење рјешења о знаку произвођача у складу са условима прописаним овим
законом.
(2) Вагу из члана 23 став 2 тачка 3 овог закона произвођачи, увозници и трговци
предмета од драгоцјених метала дужни су да обезбиједе у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 39
Даном ступања на снагу овог закона неће се примјењивати Закон о контроли
предмета од драгоцjених метала („Службени лист СРЈ“, брoj 80/94).

Члан 40
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Црне Горе“.
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