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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 и 104/2016) и 

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ 

ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

(''Сл. Гласник Пчињског округа'', бр.4/09 

''Сл. Гласник Града Врања'', број  3/12 и 17/13 и 16/2017)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 1. 

РАДНО ВРЕМЕ 

 

1 

Угоститељски објекти (кафане, кафићи, бифеи, ресторани, 

пицерије и сл.)   придржавају се радног времена од 06-24 ч. 

истог дана а петком и суботом од 06-01 ч. наредног дана 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

2 

Дан у очи и у данима државних и верских празника, утврђени 

законом, угоститељски објекти  придржавају се радног 

времена од  06-02 ч наредног дана 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

3 

Хотел  придржава се радног времена  од  05-02 ч наредног 

дана  
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 
4 Ночни клуб или бар  придржава се радног времена од 23-02 ч 

наредног дана 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

5 У случају организовања свадби, испрачаја, матурских и других 

свечаности угоститељски објекат  добио je дозволу за рад 

дуже од прописаног радног времена 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

6 Кафана на аутобуској станици  ради од 04 и не дуже од 

осталих угоститељских објеката 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 
7 Музички програм се не изводи у угоститељском објекту дуже 

од прописаног радног времена у објекту  
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

8 У угоститељском објекту служи се акохолно пиће особама 

млађим од 16 година 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

9 Трговински или занатски објекти  придржавају се прописаног 

радног времена од 06-22 ч. 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 
10 Распоред почетка и завршетка радног времена  утврђено 

општинском Одлуком   видно је истакнуто на објекту у коме 

се обавља делатност 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 
Напомена: 

Максималан број бодова:       20.                                                                   Утврђени број бодова: 



 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 20 – 16  

Низак 16 - 12  

Средњи 12 – 8  

Висок 8 – 4  

Kритичан 4 - 0  
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