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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКУ О ПИЈАЦИ И ПИЈАЧНОМ РЕДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД 

 (''Сл. Гласник Пчињског  Округа'', бр.4/2009 и 10/2017 )   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 1. 

 

 

1 

Пијачни простор је уређен у смису Одлуке о пијаци и 

пијачном реду на подручју општине Босилеград 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

2 

Пијачни простор на пијаци у Босилеграду уређује, опрема и 

одржава пијачно предузеће ЈП '' Грађевинско земљште и 

путеве Босилеград''  а у МЗ органи месних заједница   

 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

3 

Пијачни ред је истакнут на видном месту на пијаци 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

4 

На пијаци се не врши продаја семенске робе , средства за 

заштиту биља, резани дуван, вештачко ђубриво, 

концетроване сточне хране, вина ракија и других алкохолних 

пића у рефузном стању. 

 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

5 

Промет садног матењријала се врши на посебним местима 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

6 

Промет занатских индустријских и непрехрамбених 

производа као и половне ствари врши се на посебном  

одређеном месту 

 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

7 

На пијаци се поштује радно време од 08-17 часова 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

8 

Пијачни простор је заграђен, асвалтиран  и има улаз за 

транспортна возила 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

9 

Пијац је снадбевен пијачом водом , хидрантом и другим 

уређајима 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

10 

На пијацу је обезбеђен санитарни чвор, опремљен уређајима 

и потребни прибор за хигијену 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

11 Пијачно предузеће одржава чистоћу на пијачном простору  
 да-          -бр. бодова        2 



не-          -бр. бодова       0 

12 Корисници пијачног простора поштују пијачни ред истакнут на 

пијачном месту и не нарушавају пијачни ред. 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

13 Корисници пијачног простора плачају пијачни накнаду у 

складу са ценовиком који утврђује пијачно предузеће 
 да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова       0 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 26 – 22  

Низак 22 – 18  

Средњи 18 – 14  

Висок 14 – 8  

Kритичан 8 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                             ИНСПЕКТОР 

__________________                                                                                                          ___________________ 

 

 

Напомена: 

Максималан број бодова:     26.                                                                    Утврђени број бодова: 

                                                                                


