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Одељење за инспекцијске послове
Комуналну полицију и ванредне ситуације
Одсек за инспекцијске послове
Туристичка инспекција

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У
УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И
ТРГОВИНИ
(„СЛ.лист града Лозница“ бр. 04/13, 02/14,
05/15 и 2/17)

Контролна листа број 01
Контрола радног времена у угоститељству
Врсте инспекцијског надзора

Почетак инспекцијског надзора

1.

редовни

3. допунски

Датум:

2.

ванредни

4. контролни

Време:

Пословно име надзираног субјекта
Адреса седишта надзираног субјекта
Поштански број
Место
Телефон
Факс
Решење АПР (број и датум)
Матични број
Назив огранка надзираног субјекта

e-mail
ПИБ

Адреса надзираног субјекта

Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору

ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Радно време у угоститељству
да
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. Истакнут распоред, почетак и завршетак радног времена
1.2. Придржава се прописаног распореда,почетка и завршетка радног времена
2.1. Објекат у ком се изводи или не изводи музички програм
-радно време радним данима завршено до 24,00 часа
-радно време у дане викенда, уочи и у дане државних празника завршено до
01,00 час
-радно време у летњем периоду (јул-август) завршено до 01,00 час
2.2. Објекат који се грађевински налазе испод станова у стамбеним зградама
или је грађевински везан за стамбене зграде
-радно време радним данима завршено до 24,00 часа
-радно време у дане викенда, уочи и у дане државних празника завршено до
01,00 час
2.3. Музички програм у угоститељском објекту који се грађевински налази
испод станова у стамбеним зградама или је грађевински везан за стамбене
зграде
- ван летњег периода завршен до 22,00 часа или је јачина музике смањена на
собну гласноћу (после 22,00 часа не чује се ван објекта)
- у летњем периоду завршен до 23,00 часа или је јачина музике смањена на
собну гласноћу (после 23,00 часа не чује се ван објекта )
2.4. Објекат са постављеном звучном изолацијом (атест) музички програм
траје:
-музички програм радним данима завршен до 24,00 часа
-музички програм нерадним данима, државним и верским празницима
завршен до 01,00 час
2.5. У летњим баштама и на терасама изузев објеката који су грађевински
везани за стамбене објекте,музички програм који се приређује музиком уживо
или употребом музичких уређаја инсталисаних у објекту или ван њега завршен
до 24,00 часа
2.6. Барови који поред пића пружају и услуге забаве и барови који су
грађевински везани за стамбене зграде, а поседују атест о постављеној звучној
изолацији
-радно време радним данима завршено до 24,00 часа
-радно време у летњем периоду завршено до 01,00 час
-радно време у дане викенда, у очи и у дане државних и верских празника
завршено до 04,00 часа
2.7. Прибављено решење о продужењу радног времена
2.8. Радно време угоститељских објеката на аутобуским и железничким
станицама траје од 05,00 до 24,00 часа
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АКТИВНОСТИ НАКОН ИНСПЕКЦИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА
1. Да ли контролисани субјекат поступа у складу са важећом градском одлуком

не

не

напомена

Напомена:
Напомена:

Листа приложене документације:

ПРИСУТАН ПРЕГЛЕДУ:

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

