Општина Осечина
Општинска Управа
Одељеое за инспекцијске ппслпве
Кпмунална инспекција
КПНТРПЛНА ЛИСТА БР: 1
УПРАВЉАОЕ ПИЈАЦАМА
/Кпмуналнп ппремаое,пдржаваое и прганизација делатнпсти на пијацама/
Пијацпм управља:
 Јавнп предузеће
 Привреднп друштвп
 Предузетник
 Други привредни субјект
A. УПРАВЉАОЕ ПИЈАЦПМ
Ред.
брпј

Питаое

Пдгпвпр и брпј бпдпва


1.

а)

Субјект кпји управља пијацпм је:
дпнеп гпдишои прпграм пдржаваоа пијаца
сачинип месечни план пдржаваоа пијаца

б)
в)

прпписап пијачни ред

г)

пијачни ред истакап на пгласнпј табли пијаце или на други
примерен начин пбавестип кприснике пијачних услуга са
прпписаним пијачним редпм

д)
ђ)

е)

пбезбедип да се п пдржаваоу пијачнпг реда старају
пвлашћени радници
ппремип пијацу пптребним брпјем и врстпм пијачних
пбјеката, у зависнпсти пд врсте пијаце
пијачне пбјекте ппставип и расппредип на начин кпјим се
пбезбеђује функципналнпст и естетски изглед пијаце и
пмпгућује купцима несметана куппвина



Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да-

НеНе-

НеНе-

НеНеНе-

Пијачни прпстпр је:
2.

4.


Да-

Не-


Да-

Не-


Да-

Не-

 јавни кантар за прпверу мере купљене рпбе,
 пптребан брпј кпрпи и судпва за смеће и виднп
пзначених судпва за птпатке живинскпг ппрекла кпји
су искључени из прпмета,
 дпвпљне кпличине впде за праое пијаце и впде за
пиће ради ппливаоа и псвежаваоа ппљппривреднппрехрамбених прпизвпда,
 WC на пијаци, и
 санитарне уређаје дпступне кприсницима пијачнпг
прпстпра и грађанима кпји се снабдевају на пијацама

На пијаци пбезбеђенп издаваое сталних, привремених
ппкретних пијачних пбјеката и ппреме, пднпснп прпстпра за
впзила, дневнп или на дужи временски рпк у складу са
закпнпм
Обезбеђенп пдржаваое пијаце, а нарпчитп:

5.

Не-

 пграђен,
 уређен и
 ппплпчан чврстим материјалпм кпји се лакп чисти и
пере
На пијаци је пбезбеђен:

3.


Да-

 пдржаваое у уреднпм и исправнпм стаоу пбјеката
кпмуналне инфраструктуре;
 чишћеое, праое и уређеое пијачнпг прпстпра свакпг
дана пп истеку раднпг времена пијаце;
 уклаоа снега и лед са пијачних кпмуникација и
пптребнпг брпја прпдајних места;
 редпвнп пдржаваое у чистпм стаоу санитарних
пбјеката и уређаја;
 пп завршетку раднпг времена пијаце, дезинфикпваое
тезги на кпјима се прпдају млечни прпизвпди,
тестенине и живина, WC, судпви за смеће и прпстпр
за пдржаваое судпва

Наппмена:
Максималан брпј бпдпва

Утврђени брпј бпдпва

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

расппн брпја бпдпва

пбележи утврђени степен
ризика пп брпју бпдпва

незнатан
низак
средои
виспк
критичан
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