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Врста надзора 

 

         1. Редовни                                            3. Допунски 

         2. Ванредни                                          4. Контролни 

 

       Облик надзора:    1. Теренски          2. Канцеларијски 

 

Почетак  надзора 

 

    Датум: 

    Време: 
 

 

СУБЈЕКАТ   НАДЗОРА-ПРЕДМЕТИ ОД ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА  : 

                                                                                                                                 ........................................................................ 
                                                                                                                                                                                           (Назив) 

 

 

Информације о надзираном субјекту 

 

Назив власника предмета од 

драгоцених метала: 

 

Пословно име:  

 

Скраћено име, ПИБ, МБ:  

Адреса седишта, телефон, факс, 

интернет страница, е-пошта: 

 

 

Одговорно лице /заступник, ЈМБГ/ 

лични број/број пасоша, адреса, 

телефон, е-пошта:: 

 

 

Адреса објекта у коме се врши 

надзор: 
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Лице присутно надзору, телефон, е-

пошта: 

 

 

 

ПОДАЦИ О ИМАОЦИМА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 

 

1. Да ли је надзирани субјекат: привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник ?  да  не 

2. Да ли је надзирани субјекат регистрован?  да  не 

Напомена: Одговори на ова питања се не бодују 

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ   

3. Да ли је важеће Решење о знаку произвођача, увозника односно заступника по Закону о 

контроли предмета од драгоцених метала? 

 да-3  не-0 

4.  Да ли у продајном простору на видном месту држи слику државних жигова и лупу помоћу које 

се ознаке и жигови могу јасно видети и да ли је ставља на располагање заинтересованим лицима? 

 да-2  не-0 

5. Да ли у продајном простору на видном месту држи обавештење o обавези жигосања предмета?  да-2  не-0 

6. Да ли су предмети који се налазе у продајном простору означени натписом као предмети од 

одређеног драгоценог метала  или као предмети од недрагоценог метала? 

 да-2  не-0 

7. Да ли су предмети усаглашени са прописаним захтевима на основу Закона о контроли предмета 

од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/11 и 15/16) ? 

 да-3  не-0 

8. Да ли су предмети означени у складу са прописима?  да-3  не-0 

9. Да ли предмете прати прописана документација уколико се усаглашеност предмета не утврђује 

испитивањем и жигосањем предмета? 

 да-3  не-0 

10. Да ли се мешовитом предмету који има делове од недрагоценог метала, ти делови означени 

ознаком МЕТАЛ, МЕТ или М? 

 да-2  не-0 

11. Мишљење и напомене: 
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Укупан број бодова: 

 

Могући  укупан број бодова: 20 

Надзором над предметима од драгоцених метала утврђен број бодова: 

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 15-20 10-15 5-10 1-5 - 

Утврђени степен ризика 

по броју бодова 

     

 

Присутно лице: 

 

 

                                                                       Лице овлашћено за вршење надзора: 

 


