
Индентификациони

број  листе

K  Л  1

Република Србија Општина 

Сокобања Општинска управа 

Сокобања Одељење за 
финансије, наплату јавних 

прихода и инспекцијске 
послове

Одлука о радном времену угоститељских,

трговински и занатских објеката на

територији општине Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“,

број 4/2014)
Број предмета:

Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника___________________________________________________________________

Матични број привредног субјекта__________________________________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ________________________________________________________________

Адреса (улица и број)_____________________________________________________________________________

Општина________________________________________________________________________________________

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме___________________________________________________________________________________

Адреса становања (улица и број)____________________________________________________________________

Општина________________________________________________________________________________________

ЈМБГ___________________________________________________________________________________________

Функција _______________________________________________________________________________________

Контакт телефон:_________________________________________________________________________________

Врста објекта која се контролише
-Угоститељски објекат

-Трговински објекат

-Занатски објекат

Контролисани објекат:
-је у стамбеној згради

-није у стамбеној згради

1. Привредни субјект је одредио трајање и временски распоред радног

времена  у објекту у складу са одредбама горе наведене Одлуке.

Да –  2          Не - 0

2. Радно време је истакнуто на јасан, несумњив и лако уочљив начин на

главном улазу или на другом видном месту објекта.

Да –  2         Не - 0

3. Привредни субјекат се придржава означеног радног времена   Да -  2           Не-0

4. У објекту које је заштићено културно добро утврђено радно време је

истакнуто унутар објекта или на другом месту, како би се обезбедила

заштита културног добра.

Да – 2          Не - 0

5. Привредни субјекат је видно истакао писано обавештење о радном

времену у дане државног и другог празника на начин из члана 3. горе

наведене Одлуке.

Да – 2         Не - 0

6. Привредни субјект поштује радно време за продају алкохолних пића и

пива из члана 21. горе наведене Одлуке

Да – 2           Не - 0



7. У случају ванредних промена прекида или другог облика привременог 

престанка обављања делатности у објекту, обавештење о радном времену 

је истакнуто на главном улазу или другом видном месту објекта 

 Да – 2           Не - 0 

8. Надзирани субјекат је комуналном инспектору омогућио несметано 

вршење послова и ставио је на увид потребна документа 

 Да – 2           Не - 0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 16 

Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

16 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан  16 
Низак 12 - 15 

Средњи 8 - 11 
Висок 4 - 7 

Критичан 0 - 3 
 

Присутно лице                                                         ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


