Производња и промет животних намирница
и предмета опште употребе (ПОУ)
ПРЕДМЕТ, САДРЖАЈ И РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА - ШТА СЕ РАДИ ?

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






приступ
прилазне сапбраћајнице
круг пбјекта расппред пбјеката, унутрашое сапбраћајнице, паркинг
прпстпри, пграда и пдржаваое
ближе и шире пкружеое
да ли се у пкружеоу налазе пбјекти кпји мпгу неппвпљнп утицати 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
температурни режим у складу са технплпшким ппступкпм
0
грејаое у прпстпријама за заппслене, најнижа температура 18 С

2.2. ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ
лпкација (приступ, пкружеое)
- брпј, расппред и величина прпстприја за прпизвпдоу, за складиштеое (сирпвина, гптпвпг прпизвпда,
амбалаже) за заппслене, према технплпшкпм ппступку
- функципнална ппвезанпст прпстприја такп да се спречава укрштаое путева (сирпвина – гптпв прпизвпд)
- прпстприје за заппслене (гардерпбе, санитарни чвпрпви, трпезарија) и путеви кретаоа заппслених
- зидпви, ппдпви и таванице изграђени у складу са прпписпм за технплпшки ппступак
- ппрема и уређаји пп прпписанпм стандарду п квалитету и технплпшкпм ппступку, приступачна за
пдржаваое, пд материјала кпји не утиче неппвпљнп на исправнпст прпизвпда
- на ппреми и уређајима са температурним режимпм, видљива сигнализација температуре

2.3.
o
o
o
o
o

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
прпстприја
ппреме
уређаја
намештаја
прибпра и тп:
а) чишћеое
б) праое
в) дезинфекција - избпр препарата и метпде






прпстприја
радних ппвршина
ппреме и уређаја
руку
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трансппртних средстава.
г) стерилизација
 прибпра за рад
д) дезинсекција (механичка, хемијска) - извпђач, динамика, ефикаснпст
ђ) дератизација – извпђач, динамика, ефикаснпст
е) уклаоаое птпада






спртираое,
сакупљаое,
предхпдни третман течнпг птпада,
кпначна дисппзиција

3. ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ







лична хигијена
радна пдећа и пбућа
начин пдржаваоа радне пдеће и пбуће
санитарни прегледи
пплпжен хигијенски минимум

4. ПРЕГЛЕД ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА





прганплептичка свпјства
декларација
услпви складиштеоа

5. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ









ппшта дпкументација
дпкази и евиденције п здравственпј исправнпсти сирпвина
дпкази и евиденције п здравственпј исправнпсти амбалаже
дпкази и евиденције п здравственпј исправнпсти гптпвпг прпизвпда (интерна и пвлашћена
лабпратприја)
декларација
дпказ п санитацији трансппртних средстава
дпказ п исправнпсти расхладних система

НАЧИН/ МЕТОД СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА - КАКО СЕ РАДИ ?





узимаое изјаве пд пдгпвпрних и присутних лица
увидпм у чиоеничнп стаое
увидпм у дпкументацију
узпркпваое:
 живптне намирнице, сирпвине
 впда
 предмети ппште упптребе
 брисеви ппвршина, прибпра, пдеће, руку
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