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Информација о предузетим мјерама Градског штаба за ванредне ситуације Града 

Добој у циљу превенције ширења вируса корона (COVID-19) на територији Града 

Добој 

 

Град Добој је у циљу превенције и ради заштите локалног становништва од COVID-19 

предузео низ превентивних мјера те остварио сарадњу са ЈЗУ Болница ''Свети Апостол 

Лука'' , ЈЗУ Дом здравља, као и  Институтом за јавно здравство Републике Српске- РЦ Добој. 

Град Добој је у оквиру свог дјеловања одржао укупно седамнаест сједница Градског штаба 

за ванредне ситуације, закључно са 29.5.2020. године, на којима је донио низ наредби и 

закључака слиједећи инструкције Владе Републике Српске, Републичког штаба за ванредне 

ситуације, Министарства здравља и социјалне заштите и Института за јавно здравство 

Републике Српске, те праксу Града Бања Лука. 

 

27.2.2020.године – одржана је прва сједница Градског штаба за ванредне ситуације на којој 

је анализирана Наредба Министарства здравља и социјалне заштите те грађани упозорени 

путем средстава јаног информисања на појачану хигијену и опрезност . 

 

11.3.2020.године- на другој сједници Градског штаба за ванредне ситуације града Добој на 

основу одлуке и према инструкцијама Владе Републике Српске донесени су закључци који 

су се односили на појачану контролу у провођењу одлуке Владе Републике Српске, а који 

су се односили на обуставу наставе у свим основним, средњим и високошколским 

установама, забрану свих јавних окупљања те обуставу спортских активности.  

Наложено је Дому здравља да организује обуку васпитачима и запосленом особљу око 

неопходних мјера дезинфекције и хигијене како у јавним, тако и у приватним 

предшколским установама. Кабинет градоначелника у сарадњи са здравственим установама 

града Добоја је израдио упутство о симптомима и мјерама самозаштите у форми 

Обавјештења за грађане са сликовитим приказом које је свим угоститељским објектима на 



подручју града Добоја доставио, ради њиховог истицања на видним мјестима. Свим 

власницима хотела, мотела, хостела, објеката ''стан на дан'' је наложена обавеза 

пријављивања гостију, који долазе из земаља у којима је регистрован већи број: обољелих 

ради евиденције и праћења у Дому здравља. Упућена је и препорука родитељима и 

ученицима да одложе своје прославе и дружења. Територијална ватрогасна јединица и 

Водовод Добој су приступили активности прања улица током сваке вечери.  

 

13.3.2020.године- Командант штаба на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 

донио је Наредбу о забрани рада ноћних клубова, свадбених салона, фитнес центара те 

дјечијих играоница број: 02-022-762/20. Викендом је забрањен рад трговачким центрима и 

пијацама, а ограничен је рад од 7,00 до 18,00 часова свим трговачким центрима у радне дане 

док осталим трговачким објектима сваким даном као и угоститељским објектима свих 

врста. Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 

колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа) ограничен је рад од 7,00 до 22,00 

часова. Задужено је Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне 

полиције да у провођењу ове Наредбе обезбједи поштовање исте од стране поменутих 

објеката. Такође је наређено извјештавање Команданта градског штаба за ванредне 

ситуације о извршењу ове Наредбе. 

 

У данима 14. и 15. марта, а по препоруци Министарства здравља и социјалне заштите 

извршена је дезинфекција свих јавних објеката и јавних површина ( вртићи, Градска управа, 

МУП,Фонд ПИО, Фонд здравственог осигурања...). 

 

16.3.2020.године – на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, а у циљу 

превентивног дјеловања и спречавања ширења вируса корон на грађане Добоја са подручја 

на којима је већ утврђено постојање заразе, Командант штаба је донио Одлуку о 

проглашењу ВАНРЕДНЕ ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20. Овом 

Одлуком су задужена привредна и друга правна лица са подручја Града Добој да у току 

трајања ванредне ситуације предузму све активности и мјере прописане законом, 

упутствима Владе Републике Српске, Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске и Градског штаба за ванредне ситуације. По доношењу Одлуке на истој 

сједници Командант штаба је донио Наредбу о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских , услужних и других објеката и служби на територији Града Добој 

број: 02-022-597/20 а претходна наредба број: 02-022-762/20 је стављена ван снаге. Овом 

наредбом пооштрене су мјере по узору на Град Бања Луку те је на снази апсолутна забрана 

рада угоститељских објеката, свадбених салона, дјечијих играоница, пијаца, фитнес 

центара, трговина осим трговина прехране/робе широке потрошње и трговине сточне хране 

којима је ограничен рад од 7,00 до 18,00 часова. У оквиру трговачких центара дозвољен је 

рад само трговинама прехране/робе широке потрошње и апотека у периоду 07,00 до 18,00 

часова. Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине 



и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа) дозвољен је рад од 7,00 до 22,00 

часова. 

Поменутим субјектима је наложено предузимање следећих мјера: 

- ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном 

простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити, 

- испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један 

метар, 

- у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из 

објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене. 

 

- јавне кухиње- дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима, 

- достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су 

регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које 

ће контролисати контролни органи, 

-хотели, мотели и хостели- могу пружити услуге у свом простору за своје госте, а услуге 

хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела, 

-бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних 

деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат- од 

07,00 до 18,00 часова, 

-апотеке и пољопривредне апотеке- без промјене радног времена, уз предузимање следећих 

мјера: 

          - ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном 

продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено 

улазити, 

         -    испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један 

метар, 

         -   у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из 

објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене. 

 

У свим организационим јединицама Градске управе организован је рад са минималним 

бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, 

-остала лица упућена су на рад од куће или рад код куће, 

-на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима 

ограничен је број: особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућено је 

задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном 

простору, 

-примјењује се растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један 

метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене, 

 

 У свим градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организован је 

минималан процес рада уз извршавање свих функција. Остала лица су упућена на рад код 

куће или од куће, обезбјеђене су исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у 

просторима гдје се пружају услуге. 

 

Дом здравља је реорганизовао свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са 

ресорним министарством те је на тај начин организовано пружање здравствене заштите 



примарно особама које могу бити заражене вирусом корона, приоритетно и без задршке се 

проводе  мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем 

кућне изолације за све особе првог контакта. 

Организована је служба за јављање (0-24) за давања одговора и услуге лицима која ће се 

јављати због уласка у земљу на граничним прелазима. 

 

Градоначелник је упутио Јавни позив за евиденцију особа без подршке породице гдје се 

позивају сви грађани, представници мјесних заједница и заједница етажних власника да 

пријаве своје комшије који живе сами у домаћинству и немају подршку породице, како би 

им се на организован начин омогућила помоћ у набавци хране и лијекова. Пријаве се врше 

од 7,00 до 15,00 часова, а Град ову активност проводи заједно са Центром за социјални рад. 

Отворено је пет телефонских линија за ову активност. 

Градска управа је ангажовала и обучила волонтере за спровођење ове активности. 

 

Градска управа је у сарадњи са Домом здравља обезбједила подјелу дезинфекционих 

средстава за све предсједнике Зев-ова како би се извршила дезинфекција квака на улазним 

вратима, типки на интерфону, лифтова и рукохвата до првог спрата.  

 

18.3. 2020. године- Донесена је одлука о дозволи рада привредним субјектима број: 02-022-

620/20. Поменутом одлуком дозвољава се се рад привредним субјектима која се баве 

следећим дјелатностима: технички преглед и осигурања, стоваришта грађевинског 

материјала, фирме које пружају услуге испоруке опреме јавним предузећима 

(канцеларијски материјал), вулканизери, аутомеханичари и аутопраонице, мобилни 

оператери, киосци, меснице, погребна опрема. 

 

20.3.2020. године- Градски штаб за ванредне ситуације донио је Наредбу о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских , услужних и других објеката и служби на 

територији Града Добој број: 02-022-642/20 којом су све забране и ограничења продужене 

до 30.марта 2020.године. Донесена је и Одлука о забрани паљења ватре на отвореном број: 

02-022-641/20 којом је забрањујено паљење корова, другог пољопривредног отпада и свих 

врста ватре на отвореном без претходног обавјештења и сагласности Територијалне 

ватрогасне јединице Добој као и Одлука број: 02-022-636/20 којом се градоначелнику 

дозољава кориштење новчаних средстава депонованих на рачунима посебних намјена 

Града Добој у сврху превазилажења проблема функционисања и финансирања јединице 

локалне самоуправе. На истој сједници донесен је сет закључака ( број: 02-022-637/20; 02—

022-639/20; 02-022-638/20; 02-022-640/20; 02-022-643/20). Овим закључцима се Одјељењу 

за послове комуналне полицији, Одјељењу за инспекцијске послове града Добоја, ЈУ 

Центар за социјални рад Добој и ЈЗУ Дом здравља Добој налажу додатне и оштрије 

активности у складу са њиховим пословима. ХЕС ЈЗУ Дом здравља се задужује да настави 

проводити мјере дезинфекције и дезинсекције те настави континуирану сарадњу са 

Градском управом и ЗЕВ-овима како би стално били дезинфиковани хаустори, кваке на 

улазним вратима, типке на интерфонима, лифтови и рукохвати до првог спрата. 

 

22.3.2020.године – у складу са Закључком о ограничењу и забрани кретања лица у 

Републици Српској број: 05-1/20 од 21.03.2020.год. Републичког штаба за ванредне 

ситуације којим се ограничава кретање односно уводи полицијски сат у периоду од 20.00 



до 05.00 часова Командант штаба доноси нову Наредбу број: 02-022-644/20 којом се 

претходна ставља ван снаге. Нова Наредба ограничава рад субјектима који обављају 

дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру 

продаје њихових производа)- од 07,00 до 19,00 часова. Такође, у складу са овим закључком 

Командант штаба донио је и Закључак број: 02-022-644/20 којим дозволу за кретање лица 

због несметаног обављања процеса рада у времену од 20:00 до 5:00 часова на територији 

Града Добој, издаје Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Добој. 

Обавјештени су сви директори јавних установа, јавних предузећа и привредних друштава 

града Добоја уколико имају потребу за смјенским радом и кретањем запослених послије 20 

часова, када на снагу ступа полицијски сат да доставе спискове са образложењем истих 

лица. 

23.3.2020.године – на седмој сједници Градског штаба за ванредне ситуације која је одржана 

телефонским путем Командант штаба донио је нову Наредбу број: 02-022-648/20 ради 

усклађивања са Закључком о обавезном спровођењу мјера на реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона у Републици Српској у вези са радом здравствених 

установа-апотека, Републичког штаба за ванредне ситуације 06-6/20 од 22.03.2020.године. 

Поменутом Наредбом ограничава се рад: 

- здравствених установа - апотека  

   а) радним даном од 08 до 18 часова 

   б) викендом од 08 до 13 часова,  

- када апотеке не раде задужује се  здравствена установа - ЗУ „Моја апотека“, смјештена у 

згради ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова. 

Донесен је и Закључак број: 02-022-647/20 којим се одређују просторије - Павиљон бивше 

Касарне у Миљковцу, на располагању Градске управе Добој, за смјештај лица за која се 

утврди да су поступили супротно изреченим мјерама кућне изолације, односно карантина. 

 

24.3.2020.године - Градски штаб за ванредне ситуације доноси Закључак број: 02-022-

667/20 на основу кога ће Управни одбор ЈУ „Мајке Југовић“ донијети Одлуку о ослобађању 

плаћања накнаде за услуге обданишта ЈУ „Мајке Југовић“ за мјесец март, Закључак број: 

02-022-666/20 о ослобађању комуналне таксе на јавним паркиралиштима за вријеме трајања 

ванредне ситуације, Закључак број: 02-022-665/20 о ослобађању комуналне таксе за јавне 

површине испред угоститељских објеката љетне баште за мјесец март, Закључак број: 02-

022-664/20 којим се задужује Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Привредни 

савјет града Добој да анализирају стање предузетника и приивредних субјеката те припреме 

приједлог мјера помоћи, Закључак број: 02-022-651/20 на основу којег ће Градоначелник 

града Добој донијети Одлуку о отварању рачуна за посебне намјене – донаторска средства, 

за финансирање набавке опреме и помоћ ЈЗУ Болница Свети апостол Лука Добој и ЈЗУ Дом 

здравља Добој. У вези са тим градоначелник је донио Одлуку број: 02-022-663/20 којом се 

отвара рачун за посебне намјене – донаторска средства за набавку опреме и помоћ 



здравственим установам ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и ЈЗУ „Дом здравља“ 

Добој. 

31.3.2020.године – Командант штаба а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 

доноси нову Наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних 

и других објеката и служби на територији Града Добоја број: 02-022-693/20 којом се 

продужавају све забране и ограничења до 13.априла а Наредба број: 02-022-648/20 од 

23.3.2020.године ставља ван снаге. Новом наредбом се ублажавају ограничења у смислу да 

се дозвољава ограничен рад: 

            - трговина које се баве продајом техничке робе – бијела техника, аутодијелови,       

              водоинсталација – водоматеријала, електроинсталација - електроматеријала, боје и  

              лакова, грађевинским материјалом - стоваришта, од 7,00 до 18,00 часова 

           - продавнице пољопривредне опреме, алата и машина од 7,00 до 18,00 часова 

           - дрогерије од 7,00 до 18,00 часова 

           - продавнице које се баве продајом дјечије опреме, са обавезом одвајања простора за  

             продају дјечије конфекције, од 7,00 до 18,00 часова. 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Добој на десетој сјетници, 31.3.2020.године, која 

је одржана телефонским путем доноси Закључак број: 02-022-694/20 на основу којег ће,  

Градоначелник донијети одлуку о субвенционисању рачуна за испоруку топлотне енергије 

издате од а.д. „Градска топлана“ Добој, привредним субјектима на подручју Града Добој, за 

период од 16.03.2020. године, па до престанка забране рада а све у складу са Наредбом 

Градског штаба за ванредне ситуације Града Добој. 

 

2.4.2020.године –  након изнесених мишљења од стране чланова Градског штаба за ванредне 

ситуације  командант Градског штаба доноси нову Наредбу о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији Града 

Добоја број: 02-022-712/20 којом се ставља ван снаге Наредба број: 02-022-693/20 од 

31.3.2020.године. Новом наредбом се ограничава рад: 

 

- здравствених установа - апотека  

   а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова 

- у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 13-1/20 од 

01.04.2020. године 

   б) викендом од 07,00 до 15,00 часова,  

- у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 

22.03.2020. године о снабдјевању лијековима и медицинским средствима када апотеке не 

раде задужује се здравствена установа - ЗУ „Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом 

здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова,  

- трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе 

широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине техничке робе - бијеле 

технике, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, аутодијеловима, 

дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако 

се налазе у трговачком центру, 

- трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова 

- субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 

колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа)- од 07,00 до 19,00 часова. 



- трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова, 

- трговине које се баве продајом техничке робе - бијеле технике, водоматеријалом и 

санитаријама, електроматеријалом, аутодијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, 

керамиком и боја и лакова, грађевинским материјалом - стоваришта, од 7,00 до 18,00 часова 

- продавнице пољопривредне опреме, алата и машина од 7,00 до 18,00 часова 

- дрогерије од 7,00 до 18,00 часова 

- продавнице које се баве продајом дјечије опреме, са обавезом одвајања простора за продају 

дјечије конфекције, од 7,00 до 18,00 часова 

- пољопривредне апотеке - од 07,00 до 18,00 часова, 

- зелена пијаца у Добоју од 07,00 до 15,00 часова у складу са посебно прописаним мјерама. 

 

На једанаестој сједници је донесен и Закључак о обавезном спровођењу мјера за рад „Зелене 

пијаце“ у Добоју  број: 02-022-713/20 а који се односи на организацију рада Зелене пијаце. 

 

6.4.2020.године – одржана је дванаеста сједница Штаба телефонским путем и  донесена 

Наредба број: 02-022-730/20 којом се наређује ЈЗУ „Дом здравља“ Добој ванредна 

систематска дезинфекција и дератизација, због актуелне епидемиолошке ситуације као и 

због утврђених епидемиолошких индикација на подручју Града Добоја која ће се проводити 

у периоду од 07.04.2020. године до 25.04.2020. године. 

 

13.4.2020.године – доносена је нова Наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији Града 

Добоја број: 02-022-762/20 којом се све изречене мјере продужавају до 27.4.2020.године, а 

Наредба број: 02-022-712/20 од 2.4.2020.године ставља ван снаге. На одржаној сједници 

Градски штаб је донио Закључак број: 02-022-760/20 којим се даје сагласност ЈЗУ Дом 

здравља ХЕС на предложени распоред рада у изолационој амбуланти у периоду од 

13.4.2020.године до 30.5.2020.године, у складу са наредбама и инструкцијама а које се 

односне на пружање здравствене заштите у циљу спречавања појаве вируса корона, 

Закључак број: 02-022-761/20 којим се лицима са навршених 65 и више година живота, 

умјесто у петак 17.4.2020.године  - Велики петак – нерадни дан, дозвољава кретање дана 

16.4.2020. године (четввртак) у периоду од 7.00 до 11.00 часова. 

 

28.4.2020.године- Градски штаб за ванредне ситуације града Добој доноси Закључак о 

обавезном спровођењу мјера Републичког штаба за ванредне ситуације број: 02-022-830/20. 

Имајући у виду чињеницу да је Наредба број: 02-022-762/20 од 13.4.2020.године била на 

снази до 27.4.2020.године Градски штаб одлучио је да неће доносити нову Наредбу о 

регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и 

служби на територији Града Добоја, којом су биле регулисане забране и ограничења рада 

привредним и другим субјектима обзиром да доноси горе наведени закључак којим се 

упућује на обавезну примјену важећих закључака Републичког штаба.  

 

6.5.2020.године- одржана је петнаеста сједница Градског штаба за ванредне ситуације града 

Добој на којој је донесен Закључак број: 02-022-891/20 којим се даје сагласност ЈЗУ Дом 

здравља ХЕС на предложени распоред рада у изолационој амбуланти у периоду од 

4.5.2020.године до 17.5.2020.године, у складу са наредбама и инструкцијама а које се 

односне на пружање здравствене заштите у циљу спречавања појаве вируса корона. 



 

12.5.2020.године – донесен је нови Закључак о обавезном спровођењу мјера Републичког 

штаба за ванредне ситуације број: 02-022-919/20 којим ставља ван стаге Закључак број: 02-

022-830/20 од дана 28.4.2020.године а налаже примјена свих закључака Републичког штаба, 

не оних који су поменути у претходном закључку. 

Такође, на овој сједници Закључком број: 02-022-918/20 је стављен ван снаге Закључак број: 

02-022-647/20 од дана 23.3.2020.године, којим су одређене просторије за карантин  а 

обзиром да је Републички штаб укинуо карантин престала је потреба за истим. Задужено је 

ЈП ''ДИРГ'' да у сарадњи са ХЕС ЈЗУ Дом здравља изврши дезинфекцију ових просторија. 

 

 

15.5.2020.године – донесен је Закључак о обавезном спровођењу мјера за рад ''Зелене 

пијаце'' у Добоју број: 02-022-934/20 којим је стављен ван снаге Закључак број: 02-022-

713/20 од дана 2.4.2020.године а који се односио на организацију рада пијаце који је новим 

закључком либерализован.  

 

Од наступања ванредне ситуације, те ванредног стања на територији Репубике Српске- 

односно на територији Града Добој, а на основу одлука, наредби, закључака како 

Републичког штаба за ванредне ситуације тако и Градског штаба за ванредне ситуације, 

Комунална полиција Града Добој је обављала следеће активности: 

- Контролисање рада угоститељских објеката 

- Контрола кућне изолације рађене на основу рјешења градске и републичке 

инспекције 

- Предузимање мјера против лица која не поштују кућну изолацију 

- Контрола смјештаја лица у карантин ( бивша касарна Миљковац ) 

- Отпуштање лица из карантина ( бивша касарна Миљковац ) 

- Контрола лица која не носе личну заштитну опрему на јавним површинама ( маска и 

рукавице ) 

- Контрола забране окупљања већег броја лица на јавним површинама. 

 

У складу са одлукама Градског штаба, Одјељење за стамбено комуналне ради прања и 

дезинфекције улица и тротоара у граду је ангажовало три цистерне и то: КП „Прогрес“ 

Добој, „Водовод“ а.д. Добој и Територијална ватрогасна јединица Добој. 

Улице и тротоари су дезинфиковани свакодневно у периоду од 13.3.2020.године до 

15.5.2020.године (изузев снијежних и кишних дана). Од 15.5.2020. године дезинфекција 

улица и тротоара се наставља 2 дана у седмици, понедељком и петком. 

 

Одјељење за инспекцијске послове Града Добој као контролни орган је предузимало мјере 

и радње којима су наредбе Градског штаба за ванредне ситуације и Републичког штаба за 

ванредне ситуације спровођене у дјело. Наредбама Градског штаба за ванредне ситуације 

ово одјељење је задужено да обезбједи спровођење мјера, а након што је Наредбом Градског 

штаба за ванредне ситуације број: 02-022-830/20 од 28.04.2020.године наложено обавезно 

спровођење мјера Републичког кризног штаба, инспектори овог Одјељења су предузимали 



мјере за обезбјеђење извршења и мјера овог штаба.У циљу спровођења мјера, инспектори 

овог Одјељења су изласком на терен вршили свакодневну контролу  поштовања наредби, 

обезбједили 24-часовну доступност дежурних инспектора, као и доступност на службене 

телефоне у просторијама овог органа током викенда.   

Исказано бројчано, у извјештајном периоду инспектори овог Одјељења су: 

- извршили 684 контроле пословних субјеката (контроле се односе на обезбјеђивање 

поштивања наредби Градског и Републичког кризног штаба за ванредне ситуације); 

- издали 556 рјешења о стављању под здравствени надзор лица која су била у контакту 

са лицем обољелим од корона вируса; 

- због не поштивања наредби односно мјера прописаних за сузбијање и спречавање 

заразе корона вирусом (не придржавање прописаних хигијенско-епидемиолошких 

мјера) инспектори су издали 8 прекршајних налога укупне вриједности 14.600,00 

КМ; 

Хигијенско епидемиолошка служба, ЈЗУ Дом здравља Добој је формирала екипу за 

дезинфекцију од укупно 10. радника  и од почетка појаве епидемије урадила  дезинфекцију 

свих јавних објеката, јавних површина и средства јавног превоза. 

ХЕС Дом здравља Добој организовао је преко волонтера Града Добоја подјелу 

дезинфекционог раствора уз писано упутство о начину третирања,  на сваки улаз у Граду 

(укупно 387 регистрованих ЗЕВ-а) налијепили писано упутство о препорукама за станаре. 

У три систематске подјеле, укупно подијелили 7. 025 литара дезинфекционог раствора.  

Од почетка епидемије врши се континуирана дезинфекција, једном седмично: Дома 

пензионера, Инвалидског насеља, Старачких Домова (Сигурност, Оливерс), Ромско насеље. 

На основу Наредбе о систематској дезинфекцији и дератизацији на подручју Града Добој 

број: 02-022-729/20 од 06.04.2020. године у периоду од 07.04.2020. године до 25.04.2020. 

године  ХЕС Добој, извршила је ванредну систематску дезинфекцију и то свих улаза, 

стубишта ЗЕВ-а у Граду Добоју, свих јавних површина, парковске клупе, стазе, шеталиште, 

игралишта, аутобуска стајалишта, свих објеката јавних установа и јавних предузећа, 

средства јавног превоза, свих вјерских објеката. Због утврђених епидемиолошких 

индикација у периоду од 07.04.2020. године до 25.04.2020. године  ванредну систематску 

дератизацију и то свих подрума ЗЕВ-а, подрума објеката јавних установа и јавних предузећа 

и свих школских објеката. У наведеном периоду мјере ванредне дезинфекције и 

дератизације проведене су и у свим школским, вјерским, као и другим објектима у којима 

се окупља становништво у свим мјесним заједницама на подручју: Вучијака, Крњина, 

Требаве и Озрена. Дезинфекција (влажна), Хигијенско-епидемилошка служба Добој врши 

хлорним препаратом, по упутству произвођача. 

 

 

               ОБРАЂИВАЧ                                                                                    ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК   


