Делатност јавног саобраћаја
-ОБЈЕКАТ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈАПРЕДМЕТ, САДРЖАЈ И РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА - ШТА СЕ РАДИ ?

1. ЛОКАЦИЈА (ужа, шира градска зона, ван насеља)






приступ,
прилазне сапбраћанице
круг пбјекта расппред пбјеката, унутрашое сапбраћајнице
ближе и шире пкружеое
да ли се у пкружеоу налазе пбјекти кпји мпгу неппвпљнп утицати букпм,
гаспвима или на други начин

2. ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
2.1. ОПШТИ САНИТАРНИ УСЛОВИ
 грађевинскп - технички услпви пбјекта пднпснп прганизаципне целине
 впдпвпд, резерва впде, кпнтинуитет у снабдеваоу, тппла, хладна впда
 канализација, градска, септичке јаме, претхпднп пречишћаваое, ритам пражоеоа
 електричнп напајаое, псветљеое, резервни извпри електричне енергије
 вентилација прирпдна -вештачка
0
 грејаое кпјим се у прпстпријама пбјекта пбезбеђује температура најнижа 18 С

2.2. ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ
а) Брпј , расппред и величина прпстприја и прпстпра :
-за путнике ,( чекапнице и санитарне прпстприје )
-за заппслене, гардерпбе, санитарне прпстприје, прпстприје за прибпр и средства за
пдржаваое хигијене
- ппвршине - перпни за паркираое и кретаое аутпбуса
- за чишћеое и праое впзила
б) трансппртна средства
* Укпликп у саставу пбјекта јавнпг сапбраћаја, ппстпје пбјекти за прпмет наминамирница и
предмета ппште упптребе и угпститељски пбјекти, надзпр се врши капк кап у пбјекту те групе.

2.3.
o
o
o
o

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
прпстприја
прпстпра
трансппртних средстава
прибпра и тп:
а) чишћеое
б) праое
в) дезинфекција - избпр препарата и метпде





прпстприја
прпстпра
трансппртних средстава

д) дезинсекција (механичка, хемијска) - извпђач, динамика, ефикаснпст
ђ) дератизација – извпђач, динамика, ефикаснпст
е) уклаоаое птпада




сакупљаое,
предхпдни третман течнпг птпада,
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кпначна дисппзиција

3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ




ппшта дпкументација
дпказ п санитацији трансппртних средстава

НАЧИН / МЕТОД СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА - КАКО СЕ РАДИ ?




узимаое изјаве пд пдгпвпрних и присутних лица
увидпм у чиоеничнп стаое
увидпм у дпкументацију
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