ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Служба за инспекцијске послове

Контролна листа: РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ
ОБЈЕКАТА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица /
предузетника
ПИБ
Матични број
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
телефон
факс
е-mail
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
ЈМБГ
телефон
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име и презиме
Функција
телефон
е-mail
ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме
ЈМБГ
Број личне карте
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
Телефон
е-mail

1. УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
1.Да ли је угоститељски објекат регистрован у Агенцији за
привредне регистре?

НАПОМЕНА
 Да  Не

2. Да ли је истакнут распоред, почетак и завршетак радног  Да  Не
времена на објекту у коме се обавља угоститељска делатност?
3.Да ли угоститељски објекат према пропису о категоризацији
објекта служи за смештај и преноћиште (хотел, мотел, пансион,
туристички апартман, туристичко насеље, камп куће и стан за  Да  Не
одмор, одмаралиште и други објекат намењен за одмор и
рекреацију посебних категорија корисника)?
4. Да ли угоститељски објекат који служи за смештај и  Да  Не
преноћиште ради сваког дана од 00 до 24,00 часа?
5. Да ли угоститељски објекат према пропису о категоризацији
објекта пружа услуге хране и пића (ресторани, кафане, бифеи,  Да  Не
барови, пицерије, пивнице, кафе-посластичарнице,
печењаре, ћавабчинице)?
6. Да ли угоститељски објекат који пружа услуге хране и пића
има сагласност Одељења за јавне службе и локални економски  Да  Не
развој за радно време од 00 до 24,00 часа?
7.Да ли се угоститељски објекат налази у стамбено-пословном  Да  Не
објекту?
8.Да ли је радно време угоститељског објеката који се налази у  Да  Не
стамбено-пословном објекту од 07,00 до 24,00 часа?
9.Да ли је радно време угоститељског објеката петком,
суботом, у данима уочи државног празника, у нерадне дане и у
летњем периоду од 20. јуна до 30. августа до 02,00 сата
наредног дана

 Да  Не

10.Да ли се музички програм у угоститељским објектима који се
налазе у стамбено – пословним објектима изводи уз помоћ  Да  Не
електричних уређаја за појачавање звука петком, суботом, дан
уочи државног празника и у дане државног празника?
11.Да ли су сва врата, прозори и остали отвори на
угоститељском објекту у стамбено-пословном простору  Да  Не
затворени у току извођења музичког програма?
12.Да ли се угоститељски објекат налази у пословном објекту?

 Да  Не

13.Да ли је радно време угоститељског објеката-ноћног  Да  Не
бара,дискотеке и кабареа од 19,00 до 03,00 часа?
14.Да ли су сва врата, прозори и остали отвори на
угоститељском објекту у пословном простору затворени у току  Да  Не
извођења музичког програма?
15.Да ли се у летњој башти угоститељског објекта изводи  Да  Не
музика?
16.Да ли је радно време летње баште угоститељског објекта у
складу са радним временом
угоститељског објекта коме  Да  Не
припада ?
17.Да ли је одговорно лице угоститељског објекта, предузетник
или лице које они писаним путем овласте присутно у објекту на  Да  Не
почетку и на крају радног времена?

18.Да ли је одговорно лице угоститељског објекта, предузетник
или лице које они писаним путем овласте ослободило објекат  Да  Не
од лица која нису запослена у њему?
19.Да ли је одговорно лице угоститељског објекта, предузетник
или лице које они писаним путем овласте ставило на увид  Да  Не
потврду о регистрацији угоститељског објекта?
20.Да ли се лица која нису запослена у угоститељском објекту
 Да  Не
затечена у објекту по истеку прописаног радног времена?
21. Да ли угоститељски објекат служи и продаје алкохолна пића  Да  Не
малолетним лицима?
2.ЗАНАТСКИ ОБЈЕКТИ
1.Да ли је занатски објекат регистрован у Агенцији за  Да  Не
привредне регистре?
2. Да ли је истакнут распоред, почетак и завршетак радног  Да  Не
времена на објекту у коме се обавља занатска делатност?
3.Да ли је радно време занатског објекта од 05,00 до 24,00  Да  Не
часа?
4. Да ли занатски објекат који се бави искључиво производњом
хлеба, пецива и прерађевина од брашна ради сваког дана од  Да  Не
00,00 до 24,00 часа?
5. Да ли се занатско-услужни објекат који се бави продајом  Да  Не
“брзе хране” налази у пословном објекту?
6. Да ли занатско-услужни објекат који се бави продајом “брзе
хране”, а налази се у пословном простору има радно време од  Да  Не
од 05,00 до 24,00 часа сваког радног дана?
7.Да ли се занатско-услужни објекат који се бави продајом  Да  Не
“брзе хране” налази у стамбено-пословном објекту?
8.Да ли занатско-услужни објекат који се бави продајом “брзе
хране”, а налази се у стамбено-пословном простору ради  Да  Не
сваког дана од 05,00 до 24,00 часа?
9.Да ли занатско-услужни објекат који се бави продајом “брзе
хране петком, суботом, у данима уочи државног празника, у
 Да
нерадне дане и у летњем периоду од 20. јуна до 30. августа
ради до 02,00 сата наредног дана?
10.Да ли објекат у коме се приређују забавне игре,игре на
срећу, играонице и слично има радно време од 07,00 до
24,00 часа сваког радног дана?

 Не

 Да

 Не

11.Да ли се забавне игре приређују у угоститељским објектима?  Да

 Не

3.ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ
1.Да ли је трговински објекат регистрован у Агенцији за
 Да
привредне регистре?
2. Да ли је истакнут распоред, почетак и завршетак радног
времена на трговинском објекту ?
 Да
3.Да ли трговински објекат у коме се врши продаја
прехрамбених производа ради сваког дана од 05,00 до 24,00
 Да
часа?

 Не
 Не

 Не

4.Да ли трговински објекат у којем се врши продаја
непрехрамбених производа ради сваког дана од 05,00 до 22,00  Да
часа?

 Не

5.Да ли трговински објекат који врши продају новина, дувана и
дуванских прерађевина (киосци) ради сваког дана од 05,00 до  Да
24,00 часа?

 Не

6. Да ли бензинска или аутогаспумпа ради од 00,00 до 24,00
часа?

 Да

 Не

7. Да ли апотека ради од 00,00 до 24,00 часа и да ли је
истакнут почетак и завршетак радног времена ?

 Да

 Не

8.Да ли је радно време градске апотеке од 00,00 до 24,00 часа
 Да
и да ли је истакнут почетак и завршетак радног времена

 Не

9.Да ли су трговински и др. објекти који се налазе у оквиру
пијаца ускладили радно време са радним временом пијаце ?

 Да

 Не

10.Да ли угоститељски, занатски и трговински објекти када
наступе елементарне и друге веће непогоде, обављају своју  Да
делатност док такве околности трају?

 Не

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
СТЕПЕН
БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ
број.
РИЗИКА
1.

НЕЗНАТАН

2.

НИЗАК

3.

СРЕДЊИ

4.

ВИСОК

5.

КРИТИЧАН

Присутна лица:
Име и презиме:

Комунални инспектори:
Радно место

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

