
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ДОБОЈ 
 

Хиландарска бр. 1, 74000 Добој 
 
                       

На основу члана 22. и члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке 

о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“,  

бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-

022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, 

Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године, Градски штаб 

за ванредне ситуације града Добој на XI телефонској сједници одржаној дана 02.04.2020. 

године, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за рад „Зелене пијаце“ у Добоју 
 

 

I 

 

У циљу реализације Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, 

Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године, тачка 3 став 2, 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Добој, доноси закључак о обавезном 

спровођењу мјера за рад „Зелене пијаце“ у Добоју како слиједи:  

 

1. Радно вријеме од 07,00-15,00 часова, сваким даном; 

2. Улаз и контролу рада Зелене пијаце контролисаће овлашћена лица управљача 

пијаце; 

3. Обезбједити само један улаз/излаз у Зелену пијацу ради контроле броја лица 

присутних на истој; 

4. У простору Зелене пијаце није дозвољено истовремено присуство већег броја 

купаца од броја заузетих штандова на тај дан, а што је дужан контролисати 

управљач пијаце; 

5. Обезбједити на улазу/излазу „дезо“ баријеру за возила која снабдијевају 

продаваче на пијаци; 

6. Не могу бити предмет продаје намирнице животињског поријекла које немају 

потврду о здравственом стању домаћинства са којег потичу ( у почетном периоду 

контролу истог ће вршити ветеринарски инспектор); 

7. Возила која довозе намирнице морају имати потврду о дезинфекцији која је 

извршена у протекла 24 часа; 

8. Забрањује се рад штандова која продају одјећу и обућу и остале кућне 

потрепштине,  

9. Обезбједити размак између продајних штандова од најмање 2,5м; 



10. Продавци на штандовима обавезни су имати заштитне маске и рукавице и исти 

обезбједити размак између купаца од најмање 2,00м, те додиривање производа у 

понуди; 

11. Обавезује се управљач пијаце да ће свакодневно прије пуштања у рад Зелене 

пијаце исту дезинфиковати по Упуствима овлашћених хигијенско-

епидемиолошких установа, а након затварања пијаце исту обавезно очистити и 

опрати; 

12. Обавезује се управљач да ова упуства обавезно истакне на видном мјесту на 

улазу/излазу у пијацу. 

 

II 

 

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

Града Добој''. 

 

 

Број: 02-022- 713/20 

Датум: 02.04.2020. године                                                   КОМАНДАНТ ШТАБА  

                                                                                              Борис Јеринић 


