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Просторије из става 1. тач. 1) и 3) овог става имају површину 

од по најмање 12 m².
У просторији из става 1. тачка 2) овог става обезбеђују се од-

говарајући услови за вршење мерења на прописан начин.

Услови за радне просторије и опрему

Члан 18.
Радне просторије испуњавају услове у погледу техничке 

опремљености у складу са чл. 19 –21. овог правилника, а у погледу 
безбедности и заштите здравља на раду и заштите животне среди-
не, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, одно-
сно у складу са прописима о заштити животне средине.

Просторија за испитивање и жигосање предмета

Члан 19.
У просторији за испитивање пробом на камену и XRF мето-

дом и жигосање предмета налазе се:
1) неаутоматска вага класе тачности II која је оверена важе-

ћим државним жигом или има сертификат о усаглашености;
2)  радни сто намењен искључиво за испитивање предмета;
3)  каса за чување предмета;
4)  опрема за испитивање предмета из чл. 13. и 14. овог пра-

вилника;
5) радни сто намењен искључиво за жигосање предмета који 

је заштићен по површини гумом или пластиком;
6) опрема за механичко или ласерско жигосање предмета из 

члана 16. овог правилника.

Просторија за мерење узорака

Члан 20.
У просторији за мерење узорака за квантитативну хемијску 

анализу налазе се:
1) неаутоматска вага класе тачности I која је оверена важе-

ћим државним жигом или има сертификат о усаглашености, са 
најмањим подељком d ≤ 0,01 mg постављена на одговарајући сто;

2) термометар.
Узорак за квантитативну хемијску анализу мери се вагом из 

става 1. овог члана, и то на температури ваздуха која је у оквиру 
температурног опсега који је одредио произвођач те ваге.

Просторија за вршење квантитативне хемијске анализе

Члан 21.
У просторији за вршење квантитативне хемијске анализе на-

лазе се:
1) мокри чвор подешен за рад са хемијским средствима;
2) посебан орман за чување хемикалија;
3) опрема из члана 15. овог правилника, изузев неаутоматске 

ваге класе тачности I са најмањим подељком d ≤ 0,01 mg.

Улазак у радне просторије у току испитивања и жигосања

Члан 22.
За време обављања послова испитивања и жигосања предме-

та, улазак у радне просторије дозвољен је само запосленима про-
извођача, увозника, односно заступника који обављају те послове.

Предмети и послови у радним просторијама

Члан 23.
У радним просторијама не држе се предмети који нису не-

опходни за испитивање и жигосање предмета, нити се у њима за 
време испитивања и жигосања предмета обављају други послови.

VI. ИСПИТИВАЊЕ ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА И ЊИХОВИХ 
ЛЕГУРА

Начин испитивања драгоцених метала и њихових легура

Члан 24.
Испитивање драгоцених метала и њихових легура врши се 

квантитативном хемијском анализом из Прилога 2. овог правил-
ника, и то на основу писаног захтева, који се подноси Дирекцији.

Образац извештаја

Члан 25.
О испитивањима из члана 24. овог правилника Дирекција 

издаје извештај о резултатима извршеног испитивања драгоцених 
метала, односно њихових легура на Обрасцу ИРИ, који је одштам-
пан уз овај правилник и чини његов саставни део.

VII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 26.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драго-
цених метала, драгоцених метала и њихових легура („Службени 
гласник РС”, бр. 106/13 и 13/18).

Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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ПРИЛОГ 1

УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ФИНОЋЕ ПРОБОМ НА КАМЕНУ

1. Пробом на камену утврђује се III и IV степен финоће пред-
мета од злата, као и сви прописани степени финоће предмета од 
сребра.

2. Поступак
Испитивање се врши на пробном камену који је пре испити-

вања очишћен и премазан танким слојем бадемовог или ланеног 
уља.

На пробном камену се утрљавањем пробним иглама и испи-
тиваним предметом стварају црте (отисци). На те црте наноси се 
одговарајућа пробна киселина која се чува у тамним боцама.  

2.1. Испитивање предмета од злата 
Одређивање степена финоће предмета од злата врши се упо-

ређивањем степена растварања његовог отиска на пробном камену 
и отиска пробне игле одговарајућег степена финоће и боје, под деј-
ством пробне киселине. 

Ако је степен растварања отиска предмета од злата већи од 
степена растварања отиска пробне игле, степен финоће предмета 
од злата мањи је од степена финоће пробне игле. 

Ако је степен растварања отиска предмета од злата прибли-
жно једнак степену растварања отиска пробне игле, сматра се да 
је степен финоће предмета од злата једнак  степену финоће пробне 
игле. 

Ако је степен растварања отиска предмета од злата мањи од 
степена растварања отиска пробне игле, претпоставља се да је сте-
пен финоће предмета од злата већи од степена финоће пробне игле 
и за тај предмет се понавља испитивање са пробном иглом већег 
степена финоће одговарајуће боје уз растварање одговарајућом 
пробном киселином.

2.2. Испитивање предмета од сребра
Одређивање степена финоће предмета од сребра врши се 

упоређивањем нијансе црвене боје талога који је настао наноше-
њем пробне киселине преко отиска тог предмета на пробном ка-
мену са нијансом црвене боје талога који је настао наношењем те 
киселине преко отиска пробне игле одговарајућег степена финоће. 

Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета 
од сребра тамнија од црвене боје на отиску пробне игле, степен 
финоће тог предмета од сребра је мањи од степена финоће пробне 
игле. 

Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета од 
сребра приближно исте нијансе као црвена боја на отиску пробне 
игле, степен финоће тог предмета од сребра је приближно једнак 
степену финоће пробне игле. 

Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног пред-
мета од сребра светлија од црвене боје на отиску пробне игле, 
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претпоставља се да је степен финоће предмета од сребра већи од 
степена финоће пробне игле и за тај предмет се понавља испити-
вање са пробном иглом већег степена финоће.  

ПРИЛОГ 2 

УТВРЂИВАЊЕ ФИНОЋЕ ЛЕГУРЕ ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА 
КВАНТИТАТИВНОМ ХЕМИЈСКОМ АНАЛИЗОМ

Квантитативном хемијском анализом утврђује се финоћа ле-
гура:

1) злата;
2) сребра.
1. Испитивање легура од злата
Одређивање финоће легура злата врши се методом купелаци-

је у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 11426.
2. Испитивање легура од сребра 
Одређивање финоће легура сребра врши се потенциометриј-

ском титрацијом или модификованом методом по Волхарду. 
2.1 Потенциометријска титрација врши се:
1) са калијум-бромидом, у складу са захтевима стандарда 

SRPS EN ISO 11427 или
2) са натријум-хлоридом или калијум-хлоридом, у складу са 

захтевима стандарда SRPS ISO 13756;
2.2 Модификована метода по Волхарду
2.2.1. Поступак
Измере се три пробе од по 0,5 g са тачношћу од 0,01 mg, и 

то две пробе од узорка легуре која се испитује, и једна проба од 
сребра финоће 999,9/1000.

Измерене пробе се растворе у по 10 ml концентроване азотне 
киселине уз загревање до престанка издвајања азотних пара и то 
на начин који обезбеђује безбедност и заштиту здравља на раду. 
Раствореним пробама се додаје дестилована вода до укупне запре-
мине од 100 ml. Тако охлађеним растворима се додаје 1 ml до 2 ml 
индикатора гвожђе (III)-амонијум-сулфат и врши се титрација рас-
твором амонијум-тиоцијаната до завршне тачке титрације која се 
уочава јасном и стабилном променом боје раствора. Тада се очи-
тава број утрошених милилитара раствора амонијум-тиоцијаната.

2.2.2. Израчунавање финоће испитиване легуре
Израчунавање финоће једне пробе узорка врши се према об-

расцу:

где је:
x  – финоћа пробе испитиваног узорка предмета од сребра, у 

промилима
V1  – запремина раствора амонијум-тиоцијаната утрошеног 

при титрацији пробе испитиваног узорка, у милилитрима 
m  – маса пробе узорка, у грамима
Т  – титар амонијум-тиоцијаната по сребру (у грамима по ми-

лилитру)
а  – маса пробе сребра финоће 999,9/1000, у грамима
V2  – запремина раствора амонијум-тиоцијаната утрошеног 

при титрацији пробе сребра финоће 999,9/1000, у милилитрима.
Одређивање финоће легуре од сребра врши се тако што се из-

рачуна средња вредност финоћа добијених титрацијом две пробе.
Квантитативном хемијском анализом може се утврђивати и 

финоћа легура од платине и паладијума, и то међународно препо-
рученим методама. 

ПРИЛОГ 3

УЗИМАЊЕ УЗОРКА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ 
СЕРИЈЕ

1. За серије предмета веће од десет комада, за утврђивање 
степена финоће пробом на камену или XRF методом, може се 

применити поступак узимања узорка и прихватања односно одби-
јања серије. 

Узорак се узима у складу са планом узимања узорка из одељ-
ка 2. овог прилога.

2. План узимања узорка
План узимања узорка за испитивање предмета од драгоцених 

метала примењује се на серију за коју је утврђено постојање про-
писаних ознака. У Табели 1 овог прилога дате су величине серије 
предмета од драгоцених метала са одговарајућом величином узор-
ка за испитивање. 

Табела 1  – Величина серије и узорка 
Величина серије предмета од 

драгоцених метала (број комада)
Величина узорка

(број комада)
11 –15
16 –25
26 –50
51 –90
91 –150
151 –280
281 –500
501 –1200
1201 –3200

 3
 5
 8
13
20
32
50
80
125

3. Критеријуми за прихватање серије
Критеријум за прихватање односно одбијање серије јесте 

утврђени степен финоће.
Ако се испитивањем утврди да сви предмети од драгоцених 

метала који чине узорак имају степен финоће који одговара ознаци 
финоће којом су предмети из серије означени, серија се прихвата и 
предмети се жигошу.

Ако се испитивањем предмета од драгоценог метала који 
чини узорак посумња да предмет нема степен финоће који одго-
вара ознаци финоће којом су предмети из серије означени, с об-
зиром на приближно одређивање степена финоће методом пробе 
на камену и XRF методом, прихватање или одбијање серије ће се 
извршити на основу резултата квантитативне хемијске анализе.

Серија ће се одбити у случају да се у узорку нађе један пред-
мет који не припада серији поднетој на испитивање.

ПРИЛОГ 4

СПИСАК  
ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ЖИГОШУ

1) Брош  – државни жиг се утискује на унутрашњу страну 
главног дела;

2) Бурма и прстен  – државни жиг се утискује са унутрашње 
стране;

3) Дијадема  – државни жиг се утискује на један крај;
4) Држаља  – државни жиг се утискује на цев;
5) Дугме (за кошуље, блузе, манжетне)  – државни жиг се ути-

скује са унутрашње стране;
6) Игла  – државни жиг се утискује са унутрашње стране глав-

ног дела;
7) Кључ  – државни жиг се утискује на горњи крај;
8) Копча  – државни жиг се утискује на један део (мала копча) 

или на оба дела (велика копча);
9) Корпа  – државни жиг се утискује на дно и на сваки укра-

сни део (ако га има);
10) Кутија  – државни жиг се утискује на дно и поклопац, а 

ако је поклопац из два дела, жиг се утискује на сваки део. Држав-
ни жиг се утискује и на браву и кључ;

11) Кутија за сатове  – државни жиг се утискује на унутра-
шњи део поклопца, на врат и карику;

12) Ланац  – државни жиг се утискује на један крај. Ако на 
ланцу постоји привезак, и на њега се утискује државни жиг;

13) Лепеза  – државни жиг се утискује на сваки крај главног 
дела. Ако лепеза има и споредних делова (карике, ланци, итд), др-
жавни жиг се утискује и на споредне делове;

14) Лопатице  – државни жиг се утискује на дршку с унутра-
шње стране, а ако је лопатица из два комада, државни жиг се ути-
скује на сваки комад. Дупле дршке жигошу се посебно;

15) Мач  – државни жиг се утискује на дршку с унутрашње 
стране ивице;
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16) Машице  – државни жиг се утискује на преломни део. Ако 

машице имају два крака, државни жиг се утискује на сваки крак;
17) Медаљон  – државни жиг се утискује на карику, а ако ме-

даљон има поклопац, државни жиг се утискује на поклопац са 
унутрашње стране;

18) Наочари  – државни жиг се утискује између оквира и др-
шке;

19) Наруквица  – државни жиг се утискује на затварач, а ако 
то није могуће државни жиг се утискује са унутрашње стране;

20) Наушница  – државни жиг се утискује на тело наушнице, 
а ако то није могуће државни жиг се утискује на затварач. Држав-
ни жиг се утискује на сваки привезак;

21) Новац  – државни жиг се утискује близу ивице;
22) Нож  – државни жиг се утискује на дршку;
23) Обруч за салвете  – државни жиг се утискује на ивицу с 

унутрашње стране;
24) Огледало  – државни жиг се утискује на оков, а ако огле-

дало има дршку, државни жиг се утискује и на дршку;
25) Огрлица  – државни жиг се утискује на главни део, а ако 

огрлица има ланац, државни жиг се утискује на затварач. На исти 
начин државни жиг се утискује и на огрлице састављене од новца;

26) Оков за чаше и поклопце  – државни жиг се утискује на 
дршку и поклопац;

27) Оквир  – државни жиг се утискује на ивицу, а ако је оквир 
на ланцу, државни жиг се утискује и на крај ланца;

28) Орден  – државни жиг се утискује на главни део с унутра-
шње стране, као и на споредне делове, ако их орден има;

29) Пепељара  – државни жиг се утискује на ивицу;
30) Послужавник  – државни жиг се утискује близу ивице дна 

с унутрашње стране, на дршку и на украс;
31) Привесци  – државни жиг се утискује на сам привезак с 

унутрашње стране. На мали привезак државни жиг се утискује на 
карику, а на привезак у облику новца  – близу ивице;

32) Пудријера  – државни жиг се утискује на дно и поклопац;
33) Сат  – државни жиг се утискује на поклопац с унутрашње 

стране. Већи сат жигоше се на врату и карики. Ручни сат с нару-
квицом жигоше се на поклопцу и на копчи од наруквице;

34) Сталак за цигарете  – државни жиг се утискује на обе стране;
35) Судови разни  – државни жиг се утискује на дно или иви-

цу, а ако суд има поклопац, дршку, или стопу жиг се утискује и на 
те делове;

36) Свећњак  – државни жиг се утискује на стопу с унутра-
шње стране, на цев и лулу;

37) Свећњак-полилеј  – државни жиг се утискује на средњи 
део, на сваку грану и украс;

38) Табакера  – државни жиг се утискује на дно и поклопац;
39) Укосница  – државни жиг се утискује на главни део с уну-

трашње стране;
40) Упаљач  – државни жиг се утискује на тело упаљача и по-

клопац.
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ЛЕГУРА

Назив и адреса подносиоца захтева за испитивање:
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имања узорка и остатком злата од анализе 

664
На основу члaна 20. став 7. и члана 21. став 1. Закона о јав-

ном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 
55/14  – др. закон, 93/14  – др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15),

Министар правде доноси

П РА В И Л Н И К

о измени и допуни Правилника о јавнобележничкој 
канцеларији и радном времену јавног бележника

Члан 1.
У Правилнику о јавнобележничкој канцеларији и радном 

времену јавног бележника („Службени гласник РС”, бр. 31/12, 
87/14, 15/17 и 16/22), у члану 10. после става 1. додаје се нови став 
2. који гласи:

„Изузетно од става 1. овог члана, јавни бележник у складу 
са потребама средине може обављати делатност у периоду од 7.30 
часова до 15.30 часова, од понедељка до петка, при чему овере 
потписа, преписа или фотокопија јавне или нејавне исправе може 
да обавља до 17.30 часова, без права на увећање награде за рад 
изван радног времена.” 

Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи:
„Радно време јавног бележника мора бити истакнуто на улазу 

у јавнобележничку канцеларију и на интернет страници Jавнобе-
лежникe коморе.”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-14/2022-05
У Београду, 11. фебруара 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

665
На основу члана 487. став 1. тачка 7) и члана 489. Закона о 

извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 
106/16  – аутентично тумачење, 113/17  – аутентично тумачење, 
54/19 и 9/20  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење),

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу јавног извршитеља

Ⅰ
Јавни извршитељ Зоран Ђукић, именован решењем мини-

стра правде број 740-08-00547/2012-22 од 9. маја 2012. године, 

за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, са 
седиштем у Лозници, Јована Цвијића 32, разрешава се дужности 
јавног извршитеља, од дана пријема овог решења.

ⅠⅠ
Делатност јавног извршитеља Зорана Ђукића наставља јавни 

извршитељ Маријана Дишић Гвозденовић, именована решењем 
министра правде број 740-08-00854/2015-22 од 29. децембра 2015. 
године, за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ва-
љеву, са седиштем у Лозници, Марије Бурсаћ 4, која привремено 
преузима послове док новоименовани јавни извршитељ не почне 
да ради.

ⅠⅠⅠ
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-08-00547/2012-22
У Београду, 20. јануара 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

666
На основу члана 24. став 3. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18  – др. за-
кон) и члана 57. став 5. Закона о заштити животне средине („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09  – др. закон, 72/09  – др. 
закон, 43/11  – УС, 14/16, 76/18 и 95/18  – др. закон), 

Министар заштите животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Овлашћује се „REA LABˮ d.o.o. Београд, Кичевска 19, за 
испитивање отпада у складу са обимом Акредитације број 01-305, 
АТС-а од 29. децембра 2021. године, и то за:

1) узорковање отпада по методама утврђеним српским стан-
дардима, међународно признатим стандардима или другим доку-
ментованим важећим методама;

2) карактеризацију отпада (физичка, физичко-хемијска и био-
лошка испитивања отпада) ради класификације отпада за преко-
гранично кретање, третман и одлагање у складу са прописима који 
уређују категорију, испитивање и класификацију отпада.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

Број 19-00-01490/2021-06
У Београду, 1. фебруара 2022. године

Министар,
Ирена Вујовић, с.р.

667
На основу члана 148. став 3. Закона о ветеринарству („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19  – др. закон) и 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гла-
сник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), као и Решења 
о овлашћењу број 119-01-4/11/2020-09 од 28. октобра 2020. године 
и по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање по-
јединих стручних послова ветеринарске инспекције, који је под-
нела Ветеринарска станица „BORIS BABIĆ PR VETERINARSKA 
STANICA BABIĆ VET VRANIĆ”, Драгомира Пантића 33, Вранић, 
општина Барајево,

Вршилац дужности директора Управе за ветерину доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да Ветеринарска станица „BORIS BABIĆ PR 
VETERINARSKA STANICA BABIĆ VET VRANIĆ” (у даљем тек-
сту: Ветеринарска станица), Драгомира Пантића 33, Вранић, оп-
штина Барајево испуњава услове за обављање стручних послова 
ветеринарске инспекције, и то за ветеринарско-санитарни преглед 
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