РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

КЛ-3

Контролна листа је преузета са сајта Министарства трговине, туризма и телекмуникација
http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije/kontrolne-liste-trzisna inspekcija и објављена на
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/KontrolneListeKomunalnaI.html
КОНТРОЛНА ЛИСТА
Истицање и придржавање радног времена и истицање података о трговцу, пружиоца услуга
Закон о трговини ( Сл. гласник РС 59/19 )
Тип инспекцијског надзора: визуелни/документациони

Привредни субјекат:

____________________________

Адреса регистрације:

____________________________

Адреса извршене контроле:

____________________________

Одељење за инспекцијски надзор над трговином

МБ ___________________

Предмет: Х-13 Број 334 - __________/20___

Датум: _______________20____ год.

Провера усклађености
( оверите одговарајуће поље )

0

2

Да ли је трговац-пружилац услуга који је физичко лице, на продајном месту
видно истакао име и презиме, адресу и број из одговарајућег регистра ?

10

0

3

Да ли је трговац-пружилац услуга на продајном месту видно истакао и
адресу продајног објекта ?

10

0

Да ли је трговац-пружилац услуга у даљинској трговини, потрошачу пре
куповине, учинио доступним податке о трговцу и пружиоца услуга ?

10

0

5

Да ли је трговац -пружалац услуге на продајном месту истакао на јасан,
несумљив и лако уочљив начин истакао радно време на продајном месту?

10

0

6

Да ли је трговац - пружалац услуге на продајном месту истакао врсту
трговинског формата у складу са класификацијом трговинских формата?

5

0

7

Да ли је трговац -пружалац услуге одредио радно време у складу са
законом и посебним прописом јединице локалне самоуправе?

5

0

8

Да ли се трговац -пружалац услуге у сваком тренутку придржава означеног
радног времена?

3

0

9

Да ли је трговац -пружалац услуге у случају ванредних промена, прекида
или других облика привременог престанка обављања обављања трговине
на одређеном продајном месту означио измене пре престанка обављања
трговине?

3

0

4

Број бодова

10

Коментари

Није усклађено Не

Да ли је трговац-пружилац услуга на продајном месту видно истакао
пословно име, матични број и адресу седишта ?

Опис контроле и смернице

Није
применљиво

Усклађено - Да

1

#

Укупан број бодова __________________________________

Коментари и белешке

(*) означите одговарајуће поље
(**) коментаре напишите на дну стране по одговарајућим бројевима
Присутна странка:

Комунални инспектор:

___________________________

укупан број бодова:
Усклађено - Да

33
3-10

Није усклађено - Не

0

Није применљиво-не
бодује се и не улази у
укупан збир бодоваа

Р.Б.

Степен ризика

Број
бодова у

1.

Незнатан

91 - 100

2.

Низак

81 - 90

3.

Средњи

71 - 80

4.

Висок

61 - 70

5.

Критичан

60 и мање

_____________________________

