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КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИМА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА
Закон о контроли предмета од драгоцених метала
("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 15/2016)
Закон о инспекцијском надзору
("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018)
Контролна листа КЛ-002- 01/01
11. фебруар 2021. године

СУБЈЕКАТ НАДЗОРА - ПРЕДМЕТИ ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА:

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ
Пословно име
надзираног
субјекта
ПИБ
Матични број
Врста надзираног субјекта

Правно лице

ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Град / Општина
Улица и број
Место и адреса локације
теренског надзора
телефон
факс
е-mail
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
ЈМБГ
телефон
ПРИСУТНО ЛИЦЕ
Име и презиме
Функција
телефон
е-mail

Предузетник

Други привредни субјект(трговци)

НАПОМЕНА
1.Да ли је надзирани субјекат регистрован?
2. Да ли je ставио на тржиште, или држи припремљене ради
стављења на тржиште, или држи изложене као узорке
предмете који су усаглашени са прописаним захтевима,
односно који су испитани и жигосани или их не прати
прописана документација у складу са Законом о контроли
предмета од драгоцених метала ?

Да

Не
'

Да
7

Не
0

3. Да ли је означенио предмете својим додељеним знаком и
одговарајућом ознаком финоће?

Да
6

Не
0

НП

4. Да ли поседујe опрему која је у стању функционисања, koja
je прописана важећим Правилником о условима за добијање
знака произвођача предмета од драгоцених метала,као и
знака увозника односно заступника?

Да
2

Не
0

НП

Да
1

Не
0

НП

Да
1

Не
0

Да
1

Не
0

Да
1

Не
0

Да
1

Не
0

Да
1

Не
0

5. Да ли у продајном простору на видном месту држи
Решење о знаку произвођача, увозника односно заступника?

6. Да ли у продајном простору на видном месту држи слику
државних жигова?
7. Да ли у продајном простору на видном месту држи лупу
помоћу које се ознаке и жигови могу јасно видети и да ли је
ставља на располагање заинтересованим лицима?
8. Да ли у продајном простору на видном месту држи
обавештење o обавези жигосања предмета?
9. Да ли су предмети,односно предмети од других метала који
су изложени у продајном простору означени видно натписом
као предмети од одређеног драгоценог метала или као
предмети од недрагоценог метала?
10. Да ли је овлашћеном лицу омогућено обављање надзора
(улаз у продајни простор и све просторије које се налазе у
склопу продајног простора-пословни простор,улаз у
просторије у којима се предмети производе и означавају
,пружање свих података који су му потребни за састављање
Записника о извршеном надзору у складу са Законом о
контроли предмета од драгоцених метала )?

HAПОМЕНА:
Бодовање се врши на следећи начин:
- максималан број бодова (сви одговори на постављена питања „ДА“) = 100%
- при рачунању максималног броја бодова не рачунају се поља код којих је заокружено
НП
- добијени број бодова на постављена питања из инспекцијског надзора у односу на
максималан број бодова из конкретног надзора (100%), претворен у % даје
одговарајући степен ризика

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

распон броја бодова

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
критичан

91 – 100 %
71 -90 %
46 – 70 %
26 – 45 %
0 – 25 %

обележи утврђени степен
ризика по броју бодова

Датум надзора:

Предмет број / Записник број::

Инспектор

Надзирани субјект

