OPŠTINA ULCINJ/KOMUNA E ULQINIT
-Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj/Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomikU L C I NJ / U L Q I N

PREDMET: Zahtjev za držanje muzike u ugostiteljskom objektu preduzetnika
LËNDA: Kërkesë për mbajtjen e muzikës në objektin hotelier të sipërmarrësit
Molim vas da mi odobrite / Ju lutem që të më lejoni:
- držanje tehničke muzike / mbajtjen e muzikës teknike,
- izvođenje žive muzike / ekzekutimin e muzikës së gjallë,
u ugostiteljskom objektu/në objektin hotelier __________________________ koji se nalazi u/ që gjendet në
_____________________________________________, čiji je vlasnik/pronar i të cilit është __________________
_______________________________________ iz/nga __________________________________.
Muziku ću držati u periodu od _________________ do ____________________ godine, u okviru
dozvoljenog radnog vremena.
Muzikën do ta mbajë në periudhën prej, më ___________ deri, më ______________, në kuadër të orarit të
lejuar të punës.
Uz zahtjev prilažem/Lutjes i bashkangjes:
1. Rješenje-odobrenje za rad ugostiteljskog objekta/Aktvendimin-lejen e punës së objektit hotelier/
2. Rješenje - upotrebnu dozvolu za terasu/Aktvendimin-lejen e përdorimit për tarracë
3. Zapisnik Komisije za ispunjavanje uslova za izvođenje muzike/Procesverbalin e Komisionit për
plotësimin e kushteve për ekzekutimin e muzikës së gjallë
4. Ugovor sa muzičkom-estradnom kućom ili članske knjižice za muzičku grupu/Kontratën me shtëpinë
muzikore, të estradës ose librezat e anëtarësisë për grupin muzikor
5. Projekat zvučne izolacije/Projektin e izolimit nga zëri
6. Proračun zvučne izolacije/Përllogaritja e izolimit nga zëri
7. Certifikat da objekat posjeduje posebnu zvučnu izolaciju/Certifikatën qe objekti ka izolim të posaçm nga zëri
8. Potvrda o instaliranju limitatora jačine zhuka/Vërtetimi për instalimin e limituesit të lartësisë së zërit
Uplate/Pagesat:
535-82567770-43, iznos od/shuma prej 30,00 € - administrativna taksa - Budžet opštine Ulcinj/taksë administrative – Buxheti i
Komunës së Ulqinit
535-82562280-23, iznos od/shuma prej 60,00 €, za određivanje minimalnih uslova za izvođenje žive muzike/për caktimin e
kushteve minimale për ekzekutimin e muzikës së gjallë
535-82562280-23, iznos od/shuma prej 30,00 €, za određivanje minimalnih uslova za izvođenje mehaničke muzike/për
caktimin e kushteve minimale për ekzekutimin e muzikës mekanike
535-825324940-20, iznos od/shuma prej 500,00 €, komunalna taska za izvođenje žive muzike/taksa komunale për ekzekutimin
e muzikës së gjallë
535-825324940-20, iznos od/shuma prej 100,00 €, komunalna taksa za izvođenje mehaničke muzike/taksë komunale për
ekzekutimin e muzikës mekanike

Ulcinj/Ulqin, më __________________god.

PODNOSILAC ZAHTJEVA/PARASHTRUESI I KËRKESËS,
____________________________________
Prezime, očevo ime i ime/Mbiemri, emri i babait dhe emri
____________________________
adresa
____________________________
Telefon,i
_____________________________
JMB/NUA

