ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ

НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР: 1
УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
/Комунално опремање,одржавање и организација делатности на пијацама/
Пијацом управља:
 Јавно предузеће
 Привредно друштво
 Предузетник
 Други привредни субјект
A. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦОМ
Ред.
број

Питање

Одговор и број бодова


1.
а)
б)

Субјект који управља пијацом је:
донео годишњи програм одржавања пијаца
сачинио месечни план одржавања пијаца

в)

прописао пијачни ред

г)

пијачни ред истакао на огласној табли пијаце или на други
примерен начин обавестио кориснике пијачних услуга са
прописаним пијачним редом

д)
ђ)
е)

обезбедио да се о одржавању пијачног реда старају
овлашћени радници
опремио пијацу потребним бројем и врстом пијачних
објеката, у зависности од врсте пијаце
пијачне објекте поставио и распоредио на начин којим се
обезбеђује функционалност и естетски изглед пијаце и



Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да-

НеНе-

НеНе-

НеНеНе-

омогућује купцима несметана куповина

Пијачни простор је:
2.





3.





4.

Обезбеђено одржавање пијаце, а нарочито:


5.





Напомена:


Да-

Не-


Да-

Не-


Да-

Не-

јавни кантар за проверу мере купљене робе,
потребан број корпи и судова за смеће и видно
означених судова за отпатке живинског порекла који
су искључени из промета,
довољне количине воде за прање пијаце и воде за
пиће ради поливања и освежавања пољопривреднопрехрамбених производа,
WC на пијаци, и
санитарне уређаје доступне корисницима пијачног
простора и грађанима који се снабдевају на пијацама

На пијаци обезбеђено издавање сталних, привремених
покретних пијачних објеката и опреме, односно простора за
возила, дневно или на дужи временски рок у складу са
законом



Не-

ограђен,
уређен и
поплочан чврстим материјалом који се лако чисти и
пере

На пијаци је обезбеђен:




Да-

одржавање у уредном и исправном стању објеката
комуналне инфраструктуре;
чишћење, прање и уређење пијачног простора сваког
дана по истеку радног времена пијаце;
уклања снега и лед са пијачних комуникација и
потребног броја продајних места;
редовно одржавање у чистом стању санитарних
објеката и уређаја;
по завршетку радног времена пијаце, дезинфиковање
тезги на којима се продају млечни производи,
тестенине и живина, WC, судови за смеће и простор
за одржавање судова

Максималан број бодова

Утврђени број бодова

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

распон броја бодова

обележи утврђени степен
ризика по броју бодова

незнатан
низак
средњи
висок
критичан
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