
  
ОПШТИНА   ЉУБОВИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  
ЉУБОВИЈА 
Одсек за привреду, инспекцијске, 
стамбено комуналне, имовинско-
правне послове и урбанизам  
 

 
Ознака: КЛ КОИ 14.1 

 
Контролна листа: РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ 

ОБЈЕКАТА 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

2. УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 

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

 да    2 

 не    0 

2. Да ли је истакнут распоред, почетак и завршетак радног времена на 
објекту у коме се обавља  угоститељска делатност? 

 да    2 

 не    0 

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 одмор, одмаралиште и други 
објекат намењен за одмор и рекреацију посебних категорија корисника)? 

 да    2 

 не    0 

4 Да ли угоститељски објекат који служи за смештај и преноћиште ради 
сваког дана од 00 до 24,00 часа? 

 да    2 

 не    0 

5 Да ли угоститељски објекат према пропису о категоризацији објекта пружа 
услуге хране и пића (ресторани, кафане, бифеи, барови, пицерије, пивнице, 
кафе-посластичарнице, печењаре, ћавабчинице)? 

 да    2 

 не    0 

6.Да ли угоститељски објекат  поштује прописано радно време?   да    2 

 не    0 

7.Да ли се музички програм у угоститељским објектима и летњим баштама 
које се налазе  у оквиру стамбених зграда колективног становања изводи од 
18 до 23 сата? 

 да    2 

 не    0 

8.Да ли се музички програм у угоститељским објектима и летњим баштама  
изводи од 18 до 24 сата , а да се објекат не налази у стамбеним зградама 
колективног становања? 

 да    2 

 не    0 

9.Да ли се музички програм у угоститељским објектима који се налазе у 
стамбено – пословним објектима изводи уз помоћ електричних уређаја за 
појачавање звука  петком, суботом, за време државних празника, верских 
празника, за време Дринске регате и Гастро феста, и на вашарима у 
Месним заједницама? 

 да    2 

 не    0 



10.Да ли су сва врата, прозори и остали отвори на угоститељском објекту у 
стамбено-пословном простору затворени у току извођења музичког 
програма? 

 да    2 

 не    0

11.Да ли је радно време угоститељског објеката који се налази у пословном 
објекту од 07,00 до 03,00 часа? 

 да    2 

 не    0

12.Да ли су сва врата, прозори и остали отвори на угоститељском објекту у 
пословном простору затворени у току извођења музичког програма? 

 да    2 

 не    0

13.Да ли се у летњој башти угоститељског објекта изводи музика?  да    0 

 не    2

14.Да ли је радно време  летње баште угоститељског објекта у складу са 
радним временом  угоститељског објекта коме припада? 

 да    2 

 не    0

15.Да ли је одговорно лице угоститељског објекта, предузетник или лице 
које они писаним путем овласте присутно у објекту на почетку и на крају 
радног времена? 

 да    2 

 не    0

16.Да ли је одговорно лице угоститељског објекта, предузетник или лице 
које они писаним путем овласте ослободило објекат од лица која нису 
запослена у њему? 

 да    2 

 не    0

17.Да ли је одговорно лице угоститељског објекта, предузетник или лице 
које они писаним путем овласте ставило на увид потврду о регистрацији 
угоститељског објекта? 

 да    2 

 не    0

18.Да ли се лица која нису запослена у угоститељском објекту задржавају 
дуже од 30 минута по истеку завршетка радног времена? 

 да    0 

 не    2

19. Да ли угоститељски објекат служи и продаје алкохолна пића 
малолетним лицима? 

 да    0 

 не    2

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 38 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 35 - 38 

низак 31 - 34 

средњи 27 - 30 

висок 23 - 26 

критичан 0 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум попуњавања Контролне листе: ____________________ 
 
 
 
      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ             ИНСПЕКТОР 
 
__________________________           (М.П.)                      ___________________________ 

 


