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Контролна листа: ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

2. ЈКП "Стандард" Љубовија 

1.Да ли ЈКП „Стандард“ Љубовија управља пијацама на подручју општине, 
редовно их одржава, уређује и опрема? 

 да    2 

 не    0 

2.Да ли Предузеће организује вашаре?  да    2 

 не    0 

3. Да ли пијацама у сеоским насељима управља Месна заједница?  да    2 

 не    0 

4. Да ли су пијаце заштићене оградом и да ли имају посебан улаз за 
транспортна возила и улазе за кориснике пијачних услуга?  

 да    2 

 не    0 

5. Да ли пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради 
снабдевања робом? 

 да    2 

 не    0 

6. Да ли пијаце имају одговарајућу опрему неопходну за вршење промета 
робе и услуга? 

 да    2 

 не    0 

7. Да ли пијаце имају одговарајуће уредне просторије за управу пијаце и за 
органе који врше инспекцијски надзор на тој пијаци? 

 да    2 

 не    0 

8.Да ли је Предузеће обезбедило опште минималне здравствено-санитарне 
и техничке услове на пијацама? 

 да    2 

 не    0 

9.Да ли је пијачни простор обележен на уобичајени начин?  да    2 

 не    0 

10.Да ли пијачни платои имају подлогу од материјала који одговара 
одређеној врсти пијаца, у погледу сакупљања отпадака, чишћења, прања и 
дезинфекције (асфалт, бетон и др)? 

 да    2 

 не    0 

11.Да ли је постављен довољан број тезги (отворених или затворених, 
површине минимум, 2м2 и висине, минимум, 2,00м), киоска, контејнера, 
боксова чија је површина, минимум, 4м2 или других сличних објеката или 

 да    2 

 не    0



места за паркирање возила или приколица из којих се врши продаја, што 
зависи од врсте пијаце и врсте робе у промету? 

12. Да ли су тезге и други продајни објекти и места за продају правилно 
поређани, тако да је обезбеђено несметано кретање корисника пијачних 
услуга у пијаци? 

 да    2 

 не    0

13.Да ли су  тезге и други продајни објекти и места нумерисани?  да    2 

 не    0

14.Да ли су тезге на којима се продаје млеко, млечни производи, тестенине 
и мед опремљене стакленим витринама? 

 да    2 

 не    0

15.Да ли су пијаце прикључене на електричну мрежу?  да    2 

 не    0

16.Да ли су пијаце прикључене на водоводну и канализациону мрежу, 
односно да ли је обезбеђена довољна количина исправне воде за пиће, 
прање пијаца, објеката и уређаја на пијацама, за прање и освежавање 
пољопривредних производа који се продају на пијаци? 

 да    2 

 не    0

17.Да ли је обезбеђено одвођење отпадних вода у канализацију или 
септичку јаму? 

 да    2 

 не    0

18.Да ли је  обезбеђен санитарни чвор који се састоји од женског и мушког 
одељења, опремљен средствима за прање руку? 

 да    2 

 не    0

19.Да ли је за бацање отпадака, постављен довољан број корпи за отпатке 
а за прикупљање смећа и отпадака на пијаци, најмање два контејнера? 

 да    2 

 не    0

20.Да ли је осветљен и обезбеђен пијачни простор?  да    2 

 не    0

21.Да ли је Предузеће обезбедило одржавање санитарно-хигијенских 
услова на пијацама и јавним површинама око пијачног простора? 

 да    2 

 не    0

22. Да ли су у току радног времена пијаце, прикупљени отпаци и уредно 
испражњене корпе за отпатке у одговарајуће посуде за сакупљање 
отпадака? 

 да    2 

 не    0

23.Да ли је по истеку радног времена, а најкасније у року од пет сати, 
уређен пијачни простор, очишћен, испржњене посуде за сакупљање 
отпадака и пијачни простор опран водом под притиском, уколико је пијачни 
плато од чврстог материјала?  

 да    2 

 не    0

24.Да ли је извршена дезинфекција пијачних тезги и отвореног продајног 
простора, најмање два пута недељно? 

 да    2 

 не    0

25.Да ли су предузете остале потребне мере за спровођење прописа о 
хигијенско-санитарним и ветеринарским условима за продају робе? 

 да    2 

 не    0

26.Да ли су на пијаци бачени отпаци ван корпи за отпатке и посуда за 
сакупљање отпадака ? 

 да    0 

 не    2

27. Да ли су оштећени пијачни уређаји и опрема?  да    0 

 не    2

28. Да ли су унети у пијачни простор столови, сандуци и сл. ради излагања 
робе на њима и излагања и продаје робе изван габарита тезге? 

 да    0 

 не    2

29. Да ли се роба и амбалажа држе на пролазима и другим местима који 
нису за то намењени? 

 да    0 

 не    2



30.Да ли се  моторна и запрежна возила и бицикли  крећу, паркирају и 
задржавају у ограђеном простору пијаце? 

 да    0 

 не    2

31.Да ли се ложи ватра, уводе пси и мачке и леже на отвореном пијачном 
простору? 

 да    0 

 не    2

32.Да ли се спава, лежи и седи на тезгама и другим објектима који су 
намењени за продају робе? 

 да    0 

 не    2

33.Да ли се другим поступцима нарушава рад и ред на пијацама?  да    0 

 не    2

34.Да ли зелене пијаце имају 
посебне просторе за продају 
појединих врста робе на мало и то?   

а) за млеко, млечне производе, мед и 
тестенине, 
б) за живину 
в) за цвеће, садни материјал, 
украсно и лековито биље 
г) за непрехрамбене производе 
занатских радњи и домаће радиности  

 да    2 
 не    0 

35.Да ли је промет робе на пијацама и пружање услуга на њима регулисано 
Пијачним редом?   

 да    2 
 не    0 

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 70 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 64 - 70 

низак 57 - 63 

средњи 50 - 56 

висок 43 - 49 

критичан 0 - 42 

 

 

 
Датум попуњавања Контролне листе: ____________________ 
 
 
 
      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ             ИНСПЕКТОР 
 
__________________________           (М.П.)                      ___________________________ 


