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Рад у угоститељском објекту организован је тако да се не 
узнемиравају грађани који станују или раде у суседству 

(уколико је одговор "не", обележити врсту узнемиравања 
која је утврђена )

КОНТРОЛА

I

на питање под редним бројем 1 оговорити уколико је угоститељски објекат привремно затворен, а уколико 
је одговор "да", није потребно одговарати на питања која следе

је у стамбеној згради
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Обавештење да је угоститељски објекат привремено 

затворен истакнуто је на главном улазу или на другом 
видном месту  

емитовањем испарења

коришћењем музичких инструмената

коришћењем других звучних уређаја

угоститељски објекат за пружање услуге исхране и пића налази се у 
Скадарској број 40 и 40а

 угоститељски објекaт за пружање услуге исхране и пића се налази у 
Скадарској улици парна страна од броја 20 до 48 и непарна страна од 

броја 7 до броја 43 

Угоститељски објекат 

није у стамбеној згради

угоститељски објекат у Цетињској, Зетској и Скадарској улици налази 
се до 150 м ваздушном линијом од најближе стамбене и стамбено 

пословне зграде 

напомена

извођењем музичких и других садржаја

емитовањем надражујућих мириса

виком

звучним сигналима

механичким изворима буке

емитовањем 
буке

други облици узнемиравања
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                                 КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР

_________________________________ _________________________________
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у угоститељском објекату емитује се музика/изводи 

музички садржај у време и на начин одређен одлуком 
којом се уређује радно време угоститељских објеката

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

4
надзирани субјект је комуналном инспектору омогућио 

несметано вршење послова и ставио је на увид потребна 
документа
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