
722.
На осно ву чла на 15 став 3 За ко на о кон тро ли

др жав не по мо ћи (“Слу жбе ни лист ЦГ”, број 74/09),
Вла да Цр не Го ре, на сјед ни ци од 16. ју на 2011. го ди -
не, до ни је ла је

У Р Е Д  Б У
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА УРЕД БЕ О НА -
ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ О ДР ЖАВ НОЈ

ПО МО ЋИ

Члан 1
У Уред би о на чи ну во ђе ња еви ден ци је о др жав -

ној по мо ћи (“Слу жбе ни лист ЦГ”, број 27/10), члан 2
ми је ња се и гла си:

“ Еви ден ци ја др жав не по мо ћи са сто ји се од:
- еви ден ци је о при ја вље ним др жав ним по мо ћи ма,
- еви ден ци је о до ди је ље ним др жав ним по мо ћи -

ма и
- еви ден ци је о др жав ним по мо ћи ма ко је су у то ку.”

Члан 2
У чла ну 3 став 2 али не ја 8 бри ше се.

Члан 3
По сли је чла на 5 до да ју се два но ва чла на ко ја

гла се:
“Члан 5а

Еви ден ци ја о др жав ним по мо ћи ма ко је су у то -
ку, са др жи сље де ће по дат ке:

- на зив, сје ди ште и ма тич ни број да ва о ца др -
жав не по мо ћи,

- на зив про гра ма,
- иден ти фи ка ци о ни број при ја ве др жав не по мо ћи,
- да тум до ста вља ња при ја ве Ко ми си ји,
- број и да тум рје ше ња о ускла ђе но сти др жав не

по мо ћи,
- основ за до дје лу др жав не по мо ћи (ше ма или

ин ди ви ду ал на др жав на по моћ),
- на мје на др жав не по мо ћи,
- вр ста др жав не по мо ћи,
- тра ја ње др жав не по мо ћи и
- да тум од лу ке Ко ми си је о до дје ли др жав не по -

мо ћи.
Члан 5б

Еви ден ци ја из чла на 5а ове уред бе је јав на и об -
ја вљу је се на ин тер нет стра ни ци Ко ми си је”.

Члан 4
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на

об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном ли сту Цр не Го ре”.
Број: 03-6102
Под го ри ца, 16. јуна 2011. го ди не

Влада Црне Горе
Предсједник,

др Игор Лукшић, с.р.

723. 
На осно ву чла на 25 став 4 За ко на о кон тро ли

пред ме та од дра го цје них ме та ла („Слу жбе ни лист
ЦГ”, број 40/10), Вла да Цр не Го ре, на сјед ни ци од 9.
ју на 2011. го ди не, до ни је ла је

У Р Е Д  Б У
О ВИ СИ НИ И НА ЧИ НУ ПЛА ЋА ЊА НА КНА ДА

ИЗ ОБЛА СТИ КОН ТРО ЛЕ ПРЕД МЕ ТА ОД 
ДРА ГО ЦЈЕ НИХ МЕ ТА ЛА

Члан 1
Овом уред бом утвр ђу је се ви си на и на чин пла -

ћа ња на кна да за по кри ће тро шко ва ис пи ти ва ња и жи -
го са ња пред ме та од дра го цје них ме та ла, вр ше ња хе -
миј ских ана ли за ле гу ра и пред ме та од дра го цје них
ме та ла, ис пи ти ва ња опре ме ко ја слу жи за ис пи ти ва -
ње пред ме та од дра го цје них ме та ла, про вје ре ис пу -
ње но сти усло ва за од ре ђи ва ње зна ка про из во ђа ча,
дру ге про пи са не тро шко ве у ве зи са ис пи ти ва њем и
жи го са њем пред ме та од дра го цје них ме та ла, као и
на кна ду за из да ва ње рје ше ња за од ре ђи ва ње зна ка
про из во ђа ча, од но сно зна ка уво зни ка пред ме та од
дра го цје них ме та ла.

На кна да за по кри ће тро шко ва из ста ва 1 овог
чла на пла ћа се ор га ну упра ве над ле жном за по сло ве
ме тро ло ги је (у да љем тек сту: За вод).

До каз о из вр ше ној упла ти до ста вља се при ли -
ком под но ше ња за хтје ва за оба вља ње по сло ва из ста -
ва 1 овог чла на.

Члан 2
Ако је пред мет од дра го цје них ме та ла са ста вљен

од дје ло ва раз ли чи тих дра го цје них ме та ла, на кна да за
по кри ће тро шко ва ис пи ти ва ња и жи го са ња пред ме та
од дра го цје них ме та ла пла ћа се пре ма укуп ној ма си
пред ме та, за пред мет од дра го цје них ме та ла чи ја је
ма са нај ви ше за сту пље на у укуп ној ма си пред ме та.

Ако је у пред мет од дра го цје ног ме та ла угра ђен
дио од дра гог ка ме на, би се ра или дру ге ма те ри је ко ја
ни је ме тал, на кна да за по кри ће тро шко ва ис пи ти ва ња и
жи го са ња пла ћа се пре ма укуп ној ма си тог пред ме та.

Члан 3
На кна да за по кри ће тро шко ва ис пи ти ва ња и жи -

го са ња пред ме та од дра го цје них ме та ла пла ћа се у из -
но су од:

1) 0,60 € по гра му, за сва ки по је ди нач ни пред -
мет од пла ти не, за сва ки за по че ти грам ма се (ши фра
по сла: PT110);

2) 0,40 € по гра му, за сва ки по је ди нач ни пред -
мет од зла та, за сва ки за по че ти грам ма се (ши фра по -
сла: AU210);

3) 0,30 € по гра му, за сва ки по је ди нач ни пред -
мет од па ла ди ју ма, за сва ки за по че ти грам ма се (ши -
фра по сла: Pd310);

4) 0,08 € по гра му, за сва ки по је ди нач ни пред -
мет од сре бра, за сва ки за по че ти грам ма се (ши фра
по сла: Ag410).

Члан 4
На кна да за по кри ће тро шко ва ис пи ти ва ња и жи -

го са ња пред ме та од дра го цје них ме та ла уве ћа ва се на
из нос од 5,00 €, ако је укуп на на кна да за по кри ће тро -
шко ва ис пи ти ва ња и жи го са ња пред ме та од дра го цје -
них ме та ла ма ња од 5,00 € (ши фра по сла: D 101).

Члан 5
На кна да за по кри ће тро шко ва из да ва ња сер ти -

фи ка та, умје сто жи го са ња др жав ним жи гом, у слу ча -
ју ако би жи го са ње пред ме та од дра го цје них ме та ла
до ве ло до естет ског оште ће ња пред ме та, из но си
10,00 € по сер ти фи ка ту (ши фра по сла: D 102).

Члан 6
У из но су од 20,00 € по за по че том рад ном ча су,

пла ћа се на кна да за по кри ће тро шко ва:
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1) вр ше ња хе миј ске ана ли зе ле гу ра и пред ме та
од пла ти не (ши фра по сла: D103);

2) вр ше ња хе миј ске ана ли зе ле гу ра и пред ме та
од зла та (ши фра по сла: D104);

3) вр ше ња хе миј ске ана ли зе ле гу ра и пред ме та
од па ла ди ју ма (ши фра по сла: D105);

4) вр ше ња хе миј ске ана ли зе ле гу ра и пред ме та
од сре бра (ши фра по сла: D106);

5) ис пи ти ва ња опре ме ко ја слу жи за ис пи ти ва -
ње пред ме та од дра го цје них ме та ла (ши фра по сла:
D107);

6) ис пи ти ва ња пред ме та од дра го цје них ме та ла
ко ји не ма ју ни ти нај ма њу про пи са ну фи но ћу (ши фра
по сла: D108);

7) ис пи ти ва ња пред ме та од дра го цје них ме та ла
чи ја фи но ћа не од го ва ра озна ци фи но ће на ње му (ши -
фра по сла: D109);

8) вје шта че ња фи но ће пред ме та од дра го цје них
ме та ла (ши фра по сла: D110).

Члан 7
На кна да за по кри ће тро шко ва:
1) про вје ре ис пу ње но сти усло ва за од ре ђи ва ње

зна ка про из во ђа ча, из но си 220,00 € (ши фра по сла:
D111);

2) из да ва ња рје ше ња за од ре ђи ва ње зна ка про -
из во ђа ча, из но си 20,00 € (ши фра по сла: D112);

3) из да ва ња рје ше ња за од ре ђи ва ње зна ка уво -
зни ка, из но си 120,00 € (ши фра по сла: D113);

4) из ра де сли ке об ли ка др жав них жи го ва за
озна ча ва ње сте пе на фи но ће пред ме та од дра го цје них
ме та ла, из но си 20,00 € по јед ном при мјер ку сли ке
(ши фра по сла: D114);

5) из да ва ња ду пли ка та рје ше ња за од ре ђи ва ње
зна ка про из во ђа ча на за хтјев, из но си 20,00 € (ши фра
по сла: D115);

6) из да ва ња ду пли ка та рје ше ња за од ре ђи ва ње
зна ка уво зни ка на за хтјев, из но си 20,00 € (ши фра по -
сла: D116).

Члан 8
Уко ли ко се на за хтјев стран ке про вје ра ис пу ње -

но сти усло ва за од ре ђи ва ње зна ка про из во ђа ча вр ши
ван сје ди шта За во да, у на кна ду се ура чу на ва ју и тро -
шко ви пре во за, днев ни ца и смје шта ја, у скла ду са
про пи сом ко јим се уре ђу ју на кна де и дру га при ма ња
др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка, (ши фра по -
сла: D117).

Члан 9
Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да

ва жи Од лу ка о ви си ни и на чи ну пла ћа ња на кна да за по -
кри ће тро шко ва ис пи ти ва ња и жи го са ња пред ме та од
дра го цје них ме та ла („Слу жбе ни лист РЦГ”, број 28/07).

Члан 10
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на

об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту Цр не Го ре”.
Број: 03-5620
Под го ри ца, 9. ју на 2011. го ди не

Влада Црне Горе
Предсједник,

др Игор Лукшић, с.р.

724.
На осно ву чла на 6 став 2 За ко на о кон тро ли др -

жав не по мо ћи (“Слу жбе ни лист ЦГ”, број 74/09),
Вла да Цр не Го ре, на сјед ни ци од 16. ју на 2011. го ди -
не, до ни је ла је

У Р Е Д  Б У
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ УРЕД БЕ О 

БЛИ ЖИМ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА, УСЛО ВИ МА И
НА ЧИ НУ ДО ДЈЕ ЛЕ - ДР ЖАВ НЕ ПО МО ЋИ

Члан 1
У Уред би о бли жим кри те ри ју ми ма, усло ви ма и

на чи ну до дје ле др жав не по мо ћи („Слу жбе ни лист
ЦГ”, број 27/10), у чла ну 2 тач ка 3 ми је ња се и гла си:

„3. ма ло и сред ње при вред но дру штво је при -
вред но дру штво ко је има ма ње од 250 за по сле них и
го ди шњи про мет ко ји не пре ла зи 50 ми ли о на еура,
од но сно чи ји го ди шњи би ланс ста ња не пре ла зи 43
ми ли о на еура и ко је ни је по ве за но са дру гим при -
вред ним дру штвом”.

Тач ка 4 ми је ња се и гла си:
„4. сред ње при вред но дру штво је при вред но

дру штво ко је има од 50 до 249 за по сле них и го ди -
шњи про мет ко ји не пре ла зи 50 ми ли о на еура или
укуп ни го ди шњи би ланс ста ња ко ји не пре ла зи 43
ми ли о на еура”.

Тач ка 5 ми је ња се и гла си:
„5. ма ло при вред но дру штво је при вред но дру -

штво ко је има ма ње од 50 за по сле них и го ди шњи
про мет од но сно уку пан го ди шњи би ланс ста ња ко ји
не пре ла зи 10 ми ли о на еура”.

По сли је тач ке 5 до да је се но ва тач ка ко ја гла си:
“5а. ми кро при вред но дру штво је при вред но

дру штво ко је има ма ње од 10 за по сле них и го ди шњи
про мет од но сно уку пан го ди шњи би ланс ста ња ко ји
не пре ла зи два ми ли о на еура”.

Члан  2
У чла ну 9 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
„Опе ра тив на др жав на по моћ при вред ном дру -

штву мо же се до ди је ли ти под усло вом да до ди је ље на
др жав на по моћ:”.

У али не ји 1 ри јеч „под руч ја” за мје њу је се ри је -
чи ма: „ре ги о ну или је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве”.

Члан 3
У чла ну 15 став 1 али не ја 2 ри јеч „под руч ја” за -

мје њу је се ри је чи ма: „ре ги о ну или је ди ни ци ло кал не
са мо у пра ве”.

Члан 4
У чла ну 27 став 2 ми је ња се и гла си:
„За по сле ни у не по вољ ном по ло жа ју, у сми слу

ове уред бе, је ли це ко је ни је би ло у рад ном од но су у
прет ход них шест мје се ци, или ни је за вр ши ло тре ћи и
че твр ти сте пен струч не спре ме, или је ста ри је од 50
го ди на и жи ви као са мо хра на осо ба са јед ним или ви -
ше из др жа ва них ли ца.”

Члан 5
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на

об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту Цр не Го ре”.

Број: 03-6101,
Под го ри ца, 16. јуна 2011. го ди не

Влада Црне Горе
Предсједник,

др Игор Лукшић, с.р.
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