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Број 7  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 28. мај 2014.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
61

На основу члана 22. став 1. тачка б) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 5.
став 1. тачка 11. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

   1. Проглашава се ванредна ситуација одбране од поплава на цијелој територији општине
Доњи Жабар.
   2. Сва привредна друштва и друга правна лица која послују на територији општине Доњи
Жабар, јединице и тимови цивилне заштите и радно способно становништво ставља се на
располагање Начелнику општине и Општинском штабу за ванредне ситуације ради
провођења свих мјера и задатака у циљу одбране од поплава на територији општине Доњи
Жабар.
   3.Неодазивање на позив,односно мобилизацију у циљу провођења ове Наредбе представља
прекршај, односно кривично дјело прописано одредбама чланова 163., 164. и 165. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“,
број  121/12).
   4. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-339-1/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15. мај 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И

КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
     62

На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 19. Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси

НАРЕДБУ
о образовању Инфо-пункта у Мјесној заједници Лончари

Гласник
Доњи Жабар

Година XXI – Број 7 Сриједа, 28. мај 2014. године

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР



Страна 2

Број 7  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 28. мај 2014.
   1. У циљу спречавања ширења гласина, спречавања погрешног усмјеравања евакуације
угроженог становништва и добара, евиденције и расподјеле хуманитарне помоћи, образује се
Инфо-пункт у Мјесној заједници Лончари, под непосредним надзором и контролом
Општинског штаба за ванредне ситуације.
   2. Задатак Инфо-пункта је следећи:

- давање информација поплавом угроженом становништву о начину евакуације и
смјештаја људи и добара,

- усмјеравање свих пристиглих помоћи у Општински штаб за ванредне ситуације ради
евидентирања и складиштења,

- по потреби извршавање и других задатака добијених од Општинског штаба за ванредне
ситуације.
   3. За успостављање и организацију рада Инфо-пункта одговоран је Стево Тодоровић из
Доњег Жабара, у функцији Координатора Инфо-пункта. За свој рад Координатор је
непосредно одговоран и потчињен Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације-
Начелнику општине.

   4. За оперативан рад Инфо-пункта одговоран је Предсједник Савјета Мјесне заједнице
Лончари који ће ангажовати волонтере, чланове Савјета Мјесне заједнице и друга лица која
ће радити на Инфо-пункту, све у сарадњи и под непосредним надзором Координатора из
тачке 3. ове Наредбе. За оперативан рад на функционисању Инфо-пункта Предсједник
Савјета Мјесне заједнице је непосредно одговоран и потчињен Координатору из тачке 3. ове
Наредбе.

   5.Неодазивањена позив, односно мобилизацију у циљу провођења ове Наредбе представља
прекршај, односно кривично дјело прописано одредбама чланова 163., 164. и 165. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ситуацијама („Службени гласник  Републике
Српске“, број  121/12).

   6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-6/14 Командант Општинског штаба
22. мај 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________

63
На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у

ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13.  Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУ

   1. Наређујем мобилизацију и употребу објекта и просторија Спортско-школске дворане у
Доњем Жабару за:

- смјештај евакуисаног становништва са поплавом угроженог подручја општине Доњи
Жабар

- организовање Централног складишта за складиштење цјелокупне хуманитарне помоћи
која пристигне општини Доњи Жабар.
   3. За извршење ове Наредбе одговорна је Данијела Миркић, дипл. правник из Човић Поља, у
функцији Координатора Спортско-школске дворане. За свој рад Координатор је непосредно
одговоран и потчињен Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације-Начелнику
општине.
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   4. За технички и оперативан рад Спортско-школске дворане у условима ванредне
ситуације одговоран је Милан Стевановић-Домар у Општинској управи који је задужен за
техничке, хигијенске и друге послове функционисања Спортско-школске дворане, све у
сарадњи и под непосредним надзором Координатора Спортско-школске дворане из тачке 3.
ове Наредбе. За технички и оперативан рад на функционисању Спортско-школске дворане у
складу са овом Наредбом Домар је непосредно одговоран и потчињен Координатору из
тачке 3. ове Наредбе.
   5. Неодазивање на позив, односно мобилизацију у циљу провођења ове Наредбе
представља прекршај, односно кривично дјело прописано одредбама чланова 163., 164. и
165. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број  121/12).
   6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-7/14            Командант Општинског штаба
22. мај 2014. године                                                                      за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________

64
На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у

ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13.  Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУ
   1. У циљу предузимања мјера одбране од поплава на подручју општине Доњи Жабар и
мјера санације домаћинстава и поплављеног подручја, наређујем мобилизацију и употребу
пословног простора, средстава и људских ресурса привредног друштва „Агрекс“ д.о.о.
Доњи Жабар, и то:

- складишни простор површине cca 300 m2

- виљушкар
- најмање 10 радника за обављање физичких послова утовара и истовара робе

   2. Одређује се пословни складишни простор из тачке 1. ове Наредбе за складиштење
механизације, грађевинског и другог материјала, намјештаја, кућних апарата и средстава и
опреме, као и техничке робе намијењене за помоћ домаћинствима захваћених поплавом на
подручју општине Доњи Жабар.

   3. За извршење ове Наредбе одговоран је Стево Митровић из Доњег Жабара, у функцији
Координатора Оперативне базе „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар. За свој рад Координатор је
непосредно одговоран и потчињен Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације-
Начелнику општине.
   4. Координатор извршава Наредбе и налоге у складу са овом Наредбом које издаје
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације-начелник општине.
   5. Неодазивање на позив, односно мобилизацију у циљу провођења ове Наредбе
представља прекршај, односно кривично дјело прописано одредбама чланова 163., 164. и
165. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број  121/12).
   6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-8/14                                                                   Командант Општинског штаба
22. мај 2014. године                                                за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУ

   1. Наређујем мобилизацију и употребу објекта и просторија зграде зв. „Косановића
зграда“ у Лончарима ради организовања секундарног складишта за смјештај робе и других
потрепштина хуманитарне помоћи која се непосредно дијели становништву Мјесне
заједнице Лончари угроженом од поплава, према евиденцији надлежног и овлашћеног
органа општине Доњи Жабар.
   3. За извршење ове Наредбе одговоран је Стефан Робак предсједник Савјета Мјесне
заједнице Лончари, у функцији Координатора снабдијевања становништва и подјеле
потрепштина угроженом становништву. За свој рад Координатор је непосредно одговоран и
потчињен Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације-Начелнику општине.

   4. У циљу провођења ове Наредбе, Координатор из тачке 3. ове Наредбе (Предсједник
Савјета Мјесне заједнице Лончари) оперативно се потчињава Координатору Спортско-
школске дворане Доњи Жабар – Данијели Миркић.

   5. За технички и оперативан рад на функционисању складиштења и расподјеле помоћи из
секундарног складишта „Косановића зграда“ Координатор из тачке 3. ове Наредбе
ангажоваће чланове Савјета Мјесне заједнице Лончари и волонтере.

   6. Координатор води потребну евиденцију о примљеној хуманитарној помоћи и њеној
расподјели корисницима у сарадњи и под надзором Координатора Спортско-школске
дворане Доњи Жабар.

   7. Неодазивање на позив, односно мобилизацију у циљу провођења ове Наредбе
представља прекршај, односно кривично дјело прописано одредбама чланова 163., 164. и
165. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број  121/12).

   8. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-9/14                                            Командант Општинског штаба
22. мај 2014. године                                                                      за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13.Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУ

   1. Наређујем:
- организовање пописа евакуисане стоке са поплављених подручја општине Доњи Жабар

са локацијама смјештаја, и то како са подручја општине Доњи Жабар тако и са подручја
сусједних општина која је смјештена на подручју општине Доњи Жабар,

- редовно требовање хране за измјештену стоку од донатора и других извора и вођење
евиденције и доставу на измјештене локације стоке



Страна 5

Број 7  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 28. мај 2014.
- смјештај хране за стоку допремљене у виду хуманитарне помоћи у централном

складишту код овлашћеног привредног субјекта
- вођење цјелокупне евиденције о извршавању ове Наредбе.

   3. За извршење ове Наредбе одговоран је Јово Пантелић, замјеник Начелника општине
Доњи Жабар који је за извршење ове Наредбе непосредно одговоран и потчињен
Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације-Начелнику општине.

   4. Непосредан попис стоке из тачке вршиће Предсједници Савјета мјесних заједница који
су за свој рад потчињени Замјенику Начелника општине и о извршењу ове Наредбе подносе
извјештаје.
   5. Стручне, оперативне и административно-техничке послове у циљу извршења ове
Наредбе обављаће Миле Максимовић-Стручни сарадник за привреду и предузетништво
који је непосредно одговоран и потчињен Замјенику начелника општине.

   6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-8/14                                                          Командант Општинског штаба
22. мај 2014. године                                                                      за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) и члана 19. Одлуке о организацији и
функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/13), Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи
Жабар, доноси

НАРЕДБУ
1. Забрањује се становништву, медијима и осталим неовлашћеним субјектима улазак на

поплављено подручје насељених мјеста Лончари, Јењић и Лепница као зона потенцијалног
епидемијског жаришта.

2. Улазак је дозвољен само екипама Цивилне заштите које врше сакупљање лешева
угинулих животиња, екипама које евакуишу становништво, надлежним инспекцијским
службама, припадницима Полицијске станице Пелагићево, Оружаних снага БиХ и Државне
граничне службе.

3. У периоду од 21.00 до 05.00 часова забрањен је улазак моторним чамцима на
поплављена подручја.
   4. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-10/14 Командант Општинског штаба
24. мај 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) и члана 19. Одлуке о организацији и
функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/13), Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи
Жабар, доноси

НАРЕДБУ
1. Забрањује се употреба воде за пиће на следећим објектима за водоснабдијевање питком

водом:
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- субартерски бунар у Лончарима („Косановића зграда“)
- субартерски бунар у Лончарима (насеље „Дујковача“)
- субартерски бунар у Доњем Жабару (код Амбуланте)
- артерски бунар у Доњем Жабару (насеље Доње Поље).

2. За извршење ове Наредбе задужује се Самостални стручни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине.

3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-12/14 Командант Општинског штаба
24. мај 2014. године  за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у

ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 5.
тачка 13. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУо допуни Наредбе број 02-339-8/14 од 22. маја 2014. године
   1. У Наредби о мобилизацији и употреби пословног простора, средстава и људских
ресурса „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар број 02-339-8/14 од 22. маја 2014. године, у тачки 1. иза
алинеје треће додаје се нова алинеја четврта која гласи:
     „- цистерна за гориво са припадајућом опремом за точење горива и другом опремом ради
складиштења и точења горива за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације у
санирању штета на поплављеним подручјима одобреног од стране Републичког штаба за
ванредне ситуације – отпрема, односно точење горива вршиће се искључиво на основу
налога Општинског штаба за ванредне ситуације путем овлашћеног лица којег овласти
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације “.

   2. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-12/14                       Командант Општинског штаба
24. мај 2014. године     за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 19. Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси

НАРЕДБУ
о одређивању локације јаме – гробнице за укоп-депоновање анималног отпада

са поплављеног подручја општине Доњи Жабар

   1. У циљу спречавања појаве и ширења зараза, одређује се локација за укоп-депоновање
угинулих/утопљених животиња као и другог анималног отпада са поплављеног подручја
општине Доњи Жабар, и то:
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- к. ч. број 1174/1, шума II класе укупне површине од 42786 m2, ДС са правом

располагања у корист ЗЗ „Агропосавина“ Доњи Жабар са 1/1, уписане у ЛН број 100, КО
Лончари , локација зв „Ајиповац“ у насељеном мјесту Лончари.

   2. Јама-гробница из тачке 1. ове Наредбе у површини од cca 50 m2, ископаће се машинама
и опремом у својини Стевана Жаркића из Доњег Жабар, под непосредним надзором
ветеринарског инспектора општине Доњи Жабар, у складу са законом и подзаконским
прописима.
   3. Прикупљање, уклањање, одвоз и укоп анималног отпада у јаму-гробницу вршиће тим
цивилне заштите под непосредном командом Стручног сарадника за цивилну заштиту,
мјесне заједнице и физичку културу уз коришћење возила, средстава и опреме «Агрекс»
д.о.о. Доњи Жабар.
   4. Све оперативне послове у циљу извршења ове Наредбе вршиће Стручни сарадник за
цивилну заштиту, мјесне заједнице и физичку културу уз техничку помоћ Предсједника
Савјета Мјесне заједнице Лончари.

5. О извршењу ове Наредбе водиће се прописана евиденција.
   6. Надзор над извршењем ове Наредбе вршиће Општински ветеринарски инспектор.
   7. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-13/14                   Командант Општинског штаба
24. мај 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 19. Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси

НАРЕДБУ
о одвозу и депоновању крупног и ситног отпада са поплављеног подручја

општине Доњи Жабар

1. У циљу спречавања појаве и ширења зараза, наређује се прикупљање и одвоз крупног и
ситног отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар, и то:

- намјештај, грађевински и други материјал, сијено, житарице, обућа, одјећа и сведруге
ствари из поплављених домаћинстава

- отпад, осим анималног отпада, који је донијела или створила вода на поплављеном
подручју.

2. Одређује се локација за депоновање отпада из тачке 1. ове Наредбе, и то:
- к. ч. број 1279/4, њива 6 класе, укупне површине од 2169 m2, добро у општој употреби,

корисник Општина Доњи Жабар са 1/1, уписане у ЛН број 102, КО Лончари у насељеном
мјесту Лончари.

3. Наређује се привредном друштву “Galax” д.о.о. Доњи Жабар:
- да изврши ископавање и уређење депоније из тачке 1. ове Наредбе уз поштовање

прописаних мјера и стандарда,
- да својим возилима, људским и другим ресурсима изврши прикупљање и одвоз отпада

из тачке 1. ове Наредбе на наведену депонију.
4. Прикупљање, уклањање, утовар и одвоз отпада на депонију из тачке 2. ове Наредбе

вршиће тим цивилне заштите под непосредном командом Начелника Општинског штаба за
ванредне ситуације.
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5. Наређује се Начелнику Општинског штаба за ванредне ситуације-Зденко Јовановић да

изврши мобилизацију потребног броја обвезника цивилне заштите, теретних возила и
опреме за извршење ове Наредбе.

6. Све оперативно – техничке и помоћне послове у циљу извршења ове Наредбе  вршиће
Предсједник Савјета Мјесне заједнице Лончари, у координацији са Начелником Општинског
штаба за ванредне ситуације.

7. Наређује се становништву потопљеног подручја насељених мјеста Лончари, Јењић и
Лепница да након повлачења воде из домаћинства, изврше прикупљање отпада из тачке 1.
ове Наредбе у свом домаћинству на гомиле подобне за приступ возила која врше одвоз
отпада.

8. Наређује се Начелнику Општинског штаба за ванредне ситуације да, уз помоћ  Савјета
Мјесне заједнице Лончари обавијести становништво потопљених домаћинстава у
насељеним мјестима Лончари, Јењић и Лепница о овој Наредби.

9. Наређује се Ватрогасном друштву «Доњи Жабар» Доњи Жабар да пружи сву потребну
помоћ Начелнику Општинског штаба за ванредне ситуације у циљу извршења ове Наредбе,
укључујући, али и не ограничавајући се, на превентивно дјеловање ради спречавања или
отклањања опасности од пожара на поплављеном подручју, потребна дежурства и друге
активности на поплављеном подручју.

10. Надзор над извршењем ове Наредбе вршиће др Гордана Бабић, члан Општинског
штаба за ванредне ситуације задужена за прву медицинску помоћ, РХБ заштиту и
противепидемиолошкузаштиту.

10. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-15/14 Командант Општинског штаба
24. мај 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) и члана 19. Одлуке о организацији и
функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/13), Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи
Жабар разматрајући Наредбу Републичког штаба за ванредне ситуације број 11-2/14 од 23.
5. 2014. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Нису се стекли услови за престанак ванредне ситуације на подручју општине Доњи
Жабар, из следећих разлога:

- вода из поплављених подручја општине Доњи Жабар (насељена мјеста Лончари,
Јењић и Лепница) није се повукла, процес повлачења и смањивања нивоа воде на том
подручју се одвија изузетно споро, а терен је из наведених разлога неприступачан за
провођење било каквих хигијенско-епидемиолошких мјера,

- хигијенско-епидемиолошке мјере нису проведене, а прикупљање и уклањање крупног
и ситног отпада на поплављеном подручју не може се проводити,

- контрола и уклањање лешева угинулих/утопљених животиња на поплављеном
подручју није спроведено због, а припреме су у току,

- евакуисано становништво са поплављеног подручја и даље се налази у прихватним
центрима општине Доњи Жабар, као и у приватном смјештају,

- општина Доњи Жабар има ограничене економске и финансијске ресурсе за потпуну
санацију поплављеног подручја након повлачења воде.
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- Општински штаб за ванредне ситуације из наведених разлога, дана 24. 5. 2014. године

донио је Наредбу о забрани уласка на поплављено подручје насељених мјеста Лончари,
Јењић и Лепница становништву, медијима и осталим неовлашћеним субјектима ,као зонама
потенцијалног епидемијског жаришта.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-11/14 Командант Општинског штаба
24. мај 2014. године    за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.____________________________________
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

БАЊА ЛУКА
ПРЕДМЕТ: Провођење мјера хигијенско-епидемиолошке заштите, траже се

- ХИТНО
     На подручју општине Доњи Жабар у Мјесној заједници Лончари поплављено је 150
домаћинстава.
     Тренутно су приступачна десет домаћинстава,али и код њих има воде у двориштима.
     У току је уклањање анималног отпада са тог подручја.

 Молимо да, у складу са наведеним, путем Министарства здравља и социјалне заштите,
предузмете мјере и одредите носиоце, начин, услове и вријеме за провођење свих потребних
мјера хигијенско-епидемиолошке заштите на том подручју (дезинфекција, дератизација,
дезинфекција и др.).
     На подручју наше општине дјелује једна Амбуланта породичне медицине са сједиштем у
Доњем Жабару и послује у саставу Дома здравља Бијељина, а води је др Гордана Бабић.

Број: 02-339-14/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
25. мај 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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- Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
- Дом здравља Бијељина

ПРЕДМЕТ: Провођење мјера хигијенско-епидемиолошке заштите, траже се
- ХИТНО, КООРДИНАЦИЈА

     На подручју општине Доњи Жабар у Мјесним заједницама Лончари, Јењић и Лепница
поплављено је 150 домаћинстава.

Тренутно су приступачна двадесетак домаћинстава у којима се вода повукла.
     Анимални отпад је уклоњен са поплавног подручја, у току је уклањање крупног и ситног
отпада.
     Молимо да, у складу са наведеним, предузмете мјере и одредите носиоце,начин, услове и
вријеме за провођење свих потребних мјера хигијенско-епидемиолошке заштите на том
подручју (дезинфекција, дератизација, дезинфекција и др.).
     На подручју наше општине дјелује једна Амбуланта породичне медицине са сједиштем у
Доњем Жабару и послује у саставу Дома здравља Бијељина, а води је др Гордана Бабић.
    О наведеном смо дана 25. маја 2014. године обавијестили и Републички штаб за ванредне
ситуације.
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   НАПОМЕНА: Општински штаб за ванредне ситуације Доњи Жабар је дана 24. маја 2014.
године донио Наредбу којом је забрањен улазак у поплављено подручје општине Доњи
Жабар (насељена мјеста Лончари, Јењић и Лепница) становништву, медијима и осталим
неовлашћеним субјектима због потенцијалног епидемијског жаришта. Такође издали смо и
препоруке становништву поплављеног подручја о начину и условима чишћења објеката.
   У току овог дана - 27. 5. 2014. године, надлежна служба- ЈУ „Институт за јавно
здравство“-Регионални центар Добој узеће узорке воде из објеката јавног водоснабдијевања
и других изворишта питке воде са поплављеног подручја.
Број: 02-339-14-1/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
27. мај 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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- Републички штаб за ванредне ситуације
- Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

ПРЕДМЕТ: Формирање депоније за крупни и ситни отпад са
поплављеног подручја општине Доњи Жабар – МИШЉЕЊЕ, тражи се

- ХИТНО
На подручју општине Доњи Жабар у Мјесним заједницама Лончари, Јењић и Лепница
поплављено је 150 домаћинстава.
Тренутно су приступачно половина потопљених домаћинстава у којима се вода повукла.
Анимални отпад је уклоњен са поплавног подручја, у току је уклањање крупног и ситног
отпада.
     Обзиром да општина Доњи Жабар нема своју депонију, потребно је ХИТНО формирати
посебну депонију за крупни и ситни отпад. Општински штаб за ванредне ситуације донио је
Наредбу да се, циљу спречавања појаве и ширења зараза, одмах изврши прикупљање и одвоз
крупног и ситног отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар, и то:

- намјештај, грађевински и други материјал, сијено, житарице, обућа, одјећа и
сведруге ствари из поплављених домаћинстава

- отпад, осим анималног отпада, који је донијела или створила вода на поплављеном
подручју.

У том смислу Општински штаб за ванредне ситуације одредио је посебну локацију за
формирање депоније за наведени отпад са поплављеног подручја, и то к. ч. број
1279/4, њива 6 класе, укупне површине од 2169 m2, добро у општој употреби, корисник
Општина Доњи Жабар са 1/1, уписане у ЛН број 102, КО Лончари у насељеном мјесту
Лончари. Локација је подобна у погледу надморске висине.
  За одвоз крупног отпада све је припремљено (тимови за прикупљање и утовар, превоз-
транспорт, механизација за ископ депоније и др.).
   Општина Доњи Жабар има свог општинског ветеринарског инспектора, као и доктора
медицине који ради у Амбуланти у Доњем Жабару.
   Молимо да ХИТНО дате своје мишљење у погледу основаности формирања депоније за
крупни и ситни отпад са поплављеног подручја општине Доњи Жабар, са евентуалним
препорукама у погледу минималних стандарда превентиве и заштите депоније.
   Обзиром да је половина поплављених домаћинстава приступачно-вода се повукла, чишћење
домаћинстава је у току, МОЛИМО да ХИТНО дате своје мишљење и препоруке у вези овог
захтјева.

Број: 02-339-14-2/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
28. мај 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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САДРЖАЈ

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

61. Наредба о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од поплава на подручју
општине Доњи Жабар

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

62. Наредба о образовању Инфо-пункта у Мјесној заједници Лончари
63. Наредба о мобилизацији објекта и просторија Спортско-школске дворане у

Доњем Жабару за ванредне ситуације и одређивању одговорног лица
64. Наредба о мобилизацији средстава и људства „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар
65. Наредба о мобилизацији објекта и просторија зграде зв. „Косановића зграда“ у

Лончарима за организовање секундарног складиштења хуманитарне помоћи
66. Наредба о организовању пописа евакуисане стоке са поплављених подручја
67. Наредба о забрани становништву, медијима и осталим неовлашћеним

субјектима улазак на поплављено подручје насељених мјеста Лончари, Јењић и
Лепница као зона потенцијалног епидемијског жаришта

68. Наредба о забрани употребе воде за пиће у објектима за водоснабдијевање
питком водом

69. Наредба о допуни Наредбе о мобилизацији и употреби пословног простора,
средстава и људских ресурса „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар

70. Наредба о одређивању локације јаме – гробнице за укоп-депоновање анималног
отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар

71. Наредба о одвозу и депоновању крупног и ситног отпада са поплављеног
подручја општине Доњи Жабар

72. Закључак - нису се стекли услови за престанак ванредне ситуације на подручју
општине Доњи Жабар са образложењем

73. Захтјев Републичком штабу за ванредне ситуације за провођење мјера
хигијенско-епидемиолошке заштите на поплављеном подручју

74.  Захтјев Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске и Дому
здравља Бијељина за провођење мјера хигијенско-епидемиолошке заштите на
поплављеном подручју

75. Захтјев Републичком штабу за ванредне ситуације и Министарству здравља и
социјалне заштите Републике Српске за давање мишљења и препорука у вези
подобности формирања посебне депоније у Лончарима за крупни и ситни отпад
са поплављеног подручја општине Доњи Жабар
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