ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за инспексијско надзорне послове
Служба за инспекцијско надзорне послове
Контролна листа број 03
Контрола радног времена угоститељских објеката
Врсте инспекцијског надзора
1.
2.
3.
4.

Почетак инспекцијског надзора
Датум:

редовни
ванредни
допунски
контролни

Време:

Пословно име надзираног субјекта
Адреса седишта надзираног субјекта
Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Решење АПР /број и датум/
Матични број:
ПИБ :
Одговорно лице
Назив/ознака огранка надзираног субјекта

Адреса огранка надзираног субјекта
Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору

1

НАЗИВ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА:
_______________________________________________________________________________
Контрола истицања и придржавања прописаног радног времена
I Врста угоститељског објеката
изабери
Угоститељски објекат за смештај
1.

2.
3.

Угоститељски објекат за исхрану и пиће
Кетеринг објекат

Напомена- унети подврсту
објекта
II Угоститељски објекат
1.
2.

је у стамбеној згради
није у стамбеној згради
III Контрола

ДА
1.

2.

Привредни субјект је одредио трајање и распоред радног
времена угоститељског објекта
Радно време је видно истакнуто на главном улазу или на
другом видном месту

НЕ

Напомена

2
3

Истакнут је следећи распоред радног времена ( уписати радно време, како је истакнуто ):
2а.
3.

4.

Трајање и распоред радног времена угоститељског објекта
утврђено је у складу са одредбама Одлуке о радном времену
угоститељских, занатских и трговинских објеката на
територији града Суботице
Привредни субјект поштује истакнуто радно време

3

3

2

4а.

Обавештење да је угоститељски објекат привремено
затворен, истакнуто је на главном улазу или на другом
видном месту објекта

5.

Надзирани субјект је туристичком инспектору омогућио
несметано вршење послова и ставио на увид потребна
документа
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3

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР

________________________________

___________________________

Процена ризика
Укупан број бодова у делу контролне листе који је био предмет надзора износи ------- ( 100 % )

Степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

%
91 - 100
81 - 90
71 - 80
51 - 70
50 и мање

Утврђени број бодова у делу контролне листе који је био предмет надзора
износи --------- ( --------- % )
на основу чега се за надзирани субјекат процењује -------------------------- степен ризика.
Туристички инспектор

-------------------------------------------------
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