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РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
- Стручно-оперативни тим БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ
о предузетим мјерама и поступцима и подацима који се односе
на поплаве на подручју општине Доњи Жабар у мају 2014.
године
1. Мјере и поступци прије поплаве:
Уводно објашњење:
Канал Тиња-Толиса протеже се из правца општине Шамац, преко Обудовца и даље
преко територије општине Доњи Жабар иде на територију Брчко-Дистрикт гдје се улијева
у ријеку Тињу. Источни-латерални канал протеже се из правца Градачца одакле прикупља
вишак воде, затим преко територије општине Пелагићево, даље преко територије
општине Доњи Жабар гдје се у Мјесној заједници Лончари (општина Доњи Жабар)
улијева у Канал Тиња-Толиса.
Након обилних падавина кише од 2. 5. 2014. године, ниво воде у каналу Тиња-Толиса
нагло је порастао, тако да је већ 3. маја ујутро достигао критични ниво водостаја за
одбрану од поплава са пријетњом излијевања у Мјесној заједници Лончари.
Мјере и поступци:
1. 1. Дана 3. 5. 2014. године одржан је проширени састанак Општинског штаба за
ванредне ситуације на којем је анализирана новонастала ситуација, ангажовани су одмах
тимови цивилне заштите и становништво Лончара ради ојачавања угроженог насипа
канала Тиња-Толиса (постављено око 1500 врећа пијеска на критична мјеста насипа).
Штаб је одржао проширени састанак 3. 5. 2014. године у просторијама Мјесне заједнице
Лончари када је одређено стално дежурство на критичним тачкама насипа канала ТињаТолиса у Лончарима. У рано јутро 4. 5. 2014. године у 03.30 часова са критичних тачака
насипа стигло је обавјештење да је ниво воде у каналу Тиња-Толиса достигао врхунац,
али је престао да расте, а око 05.00 часова почео и да опада.
Међутим дана 14. 5. 2014. године поново је, након вишедневних обилних падавина,
ниво воде у каналу Тиња-Толиса у Мјесној заједници Лончари поново је достигао
критичну тачку са тенденцијом излијевања. Истог дана Начелник општине одржао је
радно-консултативни састанак са одборницима и предсједницима савјета мјесних
заједница Доњи Жабар, Лончари и Човић Поље на којем је анализирана ситуација са
могућим правцима даљњег дјеловања.
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Имајући у виду сложеност ситуације, очигледну опасност од излијевања воде у каналу
Тиња-Толиса на више критичних тачака у Доњем Жабару и Лончарима, Начелник
општине Доњи Жабар донио је дана 15. маја 2014. године Наредбу о проглашењу
ванредне ситуације за одбрану од поплава на подручју општине Доњи Жабар. Наредбом
су сва привредна друштва и друга правна лица која послују на територији општине Доњи
Жабар, јединице и тимови цивилне заштите и радно способно становништво стављена 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. Непосредно су ангажовани-мобилисани људство и материјално-техничка средства
са механизацијом привредних друштава „Galax“ Доњи Жабар и „Евђић-коп“ Човић Поље.
2. Мјере и поступци у току поплаве:
2.1. Дана 16. 5. 2014. године, ујутро око 04.00 часа Канал Тиња-Толиса на насипу у
Лончарима, тзв. „зечији насип“ (низводно) непосредно прије раскрснице у Лончарима гдје
се спајају регионални пут Р462а(Обудовац-Лончари)са магистралним путем Тузла-Орашје
почео је да излијева и на десну и на лијеву страну насипа, а вода је прелазила преко
регионалног пута Р462а непосредно на 100-ињак метара прије раскрснице у Лончарима.
Такође канал Тиња-Толиса излио је и преко магистралног пута Лончари-Брчко М-14.1 у
Мјесној заједници Лончари код Православне цркве. Расположиве снаге одбране од
поплава су одмах ангажоване и приступило се заштити угрожених домаћинстава.
Полиција мјесно надлежне Полицијске станице Пелагићево одмах је на раскрсници у
Лончарима предузела појачане мјере регулисања саобраћаја.У тој фази поплављена су два
домаћинства у Мјесној заједници Лончари.У вечерњим часовима дана 16. 5. 2014. године
општину Доњи Жабар посјетио је и Министар рада и борачко-инвалидске заштите Петар
Ђокић и непосредно је информисан о ситуацији. Ипак, такође увече 16. 5. 2014.године
ниво воде канала Тиња-Толиса у Лончарима је почео да опада, а вода је престала да се
излијева на наведеним критичним тачкама и саобраћај је поново успостављен.
2.2. Међутим, дана 17. 5. 2014. године појавила се нова опасност од излијевања и
поплавног таласа велике количине воде према територији општине Доњи Жабар, али
овога пута из правца Копаница (територија ФБиХ/Посавска жупанија) са ријеке Саве,
према територији општине Доњи Жабар, и то опет у Мјесну заједницу Лончари, али овога
пута са сјеверне стране. Према том подручју, у Копанице- ФБиХ-Жупанија Посавска,
општина Доњи Жабар упутила је помоћ у људству-30-ак чланова тима цивилне заштите и
материјалним средствима (вреће, ашови, лопате) на одбрани насипа десне обале ријеке
Саве. Истог дана-17.5.2014. у 22.30 часова одржан је састанак Општинског штаба за
ванредне ситуације у просторијама општине Доњи Жабар ради припреме и предузимања
даљњих мјера одбране од поплава у Лончарима имајући у виду опасност излијевања
ријеке Саве у Копаницама-ФБиХ.
Ипак насип у Копаницама је попустио дана 18. маја 2014. године у раним јутарњим
часовима и вода је продирала, између осталог и према територији наше општине-сјеверни
дио Мјесне заједнице Лончари, као и према Мјесним заједницама Јењић и Лепница.
Такође та вода је продирала и према Видовицама-општина Орашје/ФБиХ/Жупанија
Посавска с једне стране, као и према југоистоку-Мјесна заједница Крепшић/Брчко
Дистрикт БиХ. Поплавни талас се ширио према наведеним просторима. Одмах ујутро 18.
маја 2014. године ангажовни су тимови цивилне заштите и мјесно становништво у
Лончарима ради провођења мјера непосредне заштите угроженог подручја Лончара из
правца Копаница, и то на двије критичне тачке-локални пут Л-7 звани „Стари пут за
Орашје“ (Косановић-Лепница) и Ново насеље „Дујковача“ у Лончарима. Поред људства,
ангажована су и материјално-техничка средства на постављању тз. зечијих насипа у циљу
спречавања дотока воде на то подручје, посебно угрожена домаћинства. Посебно су
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наредбама ангажована средства и механизација привредних друштава „Galax“ Доњи
Жабар и „Евђић-коп“ Човић Поље. Сво вријеме Начелник општине је непосредно
обилазио угрожена подручја, а Општински штаб за ванредне ситуације је био у сталном
засједању. Уведено је нон-стоп дежурство у општини Доњи Жабар. Штаб је почев од 19.
маја успоставио факс порукама комуникацију са Републичком управом за цивилну
заштиту и слао захтјеве за слање одређене помоћи у неопходним средствима. Преко
Републичке управе за цивилну заштиту успостављена је комуникација и са Републичким
штабом за ванредне ситуације, а након тога и непосредно.
И поред свих напора и предузетих мјера вода из правца Копаница поплавила је Мјесну
заједницу Јењић и Лепницу и неколико домаћинстава у Мјесној заједници Лончари-у
најнижим котама дана 19. маја 2014. године око 13.00 часова, са тенденцијом даљњег
продирања у Лончаре и то дио подручја Лончара према Орашју (сјеверни дио), али са
опасношћу продирања и директно на раскрсницу у Лончарима. Општински штаб за
ванредне ситуације је дана 18. и 19. маја 2014. године,путем Савјета Мјесне заједнице
Лончари обавијестио водом угрожена домаћинства у Лончарима да изврше евакуацију
људи, стоке и материјалних добара. Такође вода је угрожавала непосредно и Ново насеље
„Дујковача“ у Лончарима које је ипак одбрањено. Снаге одбране су максимално
ангажоване како на одбрани од даљњег продирања воде, тако и на евакуацију и смјештај
становништва са поплављеног подручја. Водени талас из правца Копаница је стално
пристизао, па је вода у јутарњим часовима 20. маја 2014. године око 3 часа је поплавила
локални пут Л-7 звани „Стари пут за Орашје“ (Косановић-Лепница) у дужини од 3
километра и захватила велики број домаћинстава у Лончарима тако да је поплављено 150
домаћинстава у Мјесним заједницама Лончари, Јењић и Лепница. Одређени број
становника угрожених домаћинстава није одмах приступило евакуацији, ноћу је одлазио
из поплављеног подручја, а враћао се дању у домаћинства.
Дана 20. маја 2014. године члан Општинског штаба за ванредне ситуације-Секретар
Скупштине општине Доњи Жабар, након евакуације из поплављеног Шамца, придружио
се раду Штаба.
Истог дана-20. маја 2014. године око 13.00 часова почела је чамцима евакуација
преосталог становништва из поплављеног подручја Лончара, а представници ЈУ „Воде
Српске“ Бијељина на позив Команданта општинског штаба за ванредне ситуацијеНачелника општине обишли су водом угрожено подручје ради сагледавања ситуацијезаједнички приједлог је био да се не затвара пропуст за воду на магистралном путу
Орашје-Тузла (удаљен око 1000 метара од раскрснице у Лончарима) јер би у том случају
била угрожена и сама раскрсница у Лончарима. О наведеном је сачињен посебан
записник. Укупно је евакуисано око 450 лица из 150 домаћинстава, од којих се већина
евакуисаног становништва, као и стоке и других добара, смјестила у домаћинствима код
рођака и пријатеља, а 75 лица је смјештено у четири прихватна центра општине Доњи
Жабар за које се обезбјеђују два дневна оброка. Евидентирано-пријављено је укупно 173
евакуисаних лица, од којих је одређени број и са општина Шамац и Орашје/Посавска
жупанија. Евакуисаним лицима обезбијеђено је пружање хитне медицинске помоћи од
стране екипе Амбуланте Доњи Жабар која послује у саставу Дома здравља Бијељина.
Општински штаб за ванредне ситуације је у сталној вези са Центром за обавјештавање
Републичке управе цивилне заштите Бања Лука
Дана 21. маја 2014. године вода је поново угрозила Ново насеље „Дујковача“сјевероисточни дио Мјесне заједнице Лончари који је већ и физички одвојен од остатка
територије општине обзиром да је вода поплавила путну комуникацију Лончари-Брчко код
Православне цркве у Лончарима. Општински штаб за ванредне ситуације одмах је
обезбиједио два камиона и багер који су употријебљени за допрему земље за
обезбјеђивање „зечијег насипа“ у Новом насељу „Дујковача“, као и најлон за запречавање
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насипа, тако да је уз велики ангажман мјештана насеља и друге помоћи Ново насеље и
дефинитивно одбрањено. Само једно домаћинство у том насељу је поплављено. Истог
дана, 21. маја пристигле су прве пумпе у Ново насеље „Дујковача“ за испумпавање воде.
2.3. Имајући у виду сложеност настале ситуације и степеном угрожености од поплава
дијела подручја насељеног мјеста Лончари, као и сусједних насељених мјеста Јењић и
Лепница, а у циљу спречавања ширења гласина, спречавања погрешног усмјеравања
евакуације угроженог становништва и добара, евиденције и расподјеле хуманитарне
помоћи, Општински штаб за ванредне ситуације је дана 22. 5. 2014. године донио Наредбу
о образовању Инфо-пункта у Мјесној заједници Лончари, под непосредним надзором и
контролом Општинског штаба за ванредне ситуације. 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.
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 ситуацијеНачелнику општине, а 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.
2.4. Командант општинског штаба за ванредне ситуације дана 22.5.2014. године
доноси Наредбу о мобилизацији и употреби 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.
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 ситуацијеНачелнику општине.
Први контигент хуманитарне помоћи општини Доњи Жабар званично је
допремљен хеликоптером EUFOR-a дана 22. маја 2014. године у 17.00 часова, а
упућен је од стране Црвеног крста Републике Српске.
2.5. Командант општинског штаба за ванредне ситуације, у циљу предузимања мјера
одбране од поплава на подручју општине Доњи Жабар и мјера санације домаћинстава и
поплављеног подручја, дана 22.5.2014. године доноси Наредбу о мобилизацији и употреби
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
- допуном Наредбе од 24.5.2014. године извршена је мобилизација и цистерне 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
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– 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 .
2.6. Командант општинског штаба за ванредне ситуације дана 22.5.2014. године донио
је Наредбу о мобилизацији и употреби 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. 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. У циљу провођења ове Наредбе, Предсједник
Савјета Мјесне заједнице Лончари) оперативно се потчињава Координатору Спортскошколске дворане Доњи Жабар-Данијели Миркић.За технички и оперативан рад на
функционисању складиштења и расподјеле помоћи из секундарног складишта
„Косановића зграда“ Предсједник Савјета Мјесне заједнице Лончари ангажоваће чланове
Савјета Мјесне заједнице Лончари и волонтере.
2.7. Командант општинског штаба за ванредне ситуације дана 22.5.2014. године донио
је Наредбу да се изврши 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, затим да се врши редовно требовање хране за измјештену стоку од донатора
и других извора и вођење евиденције и доставу на измјештене локације стоке, затим
смјештај хране за стоку допремљене у виду хуманитарне помоћи у централном складишту
код овлашћеног привредног субјекта и вођење цјелокупне евиденције о извршавању ове
Наредбе. 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. 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.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.
2.8. Дана 23. маја 2014. године Општински штаб за ванредне ситуације посјетили су
Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Игор Радојичић са сарадницима,
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Петар Ђокић, Министар за омладину и
спорт Нада Тешановић, народни посланик Горан Митровић, Предсједник Скупштине
Брчко Дистрикта Бих Ђорђа Којић и посланик у Скупштини Брчко Дистрикта Слободанка
Ћурчић. Делегација се упознала са укупном ситуацијом у вези поплава на подручју
општине Доњи Жабар, утврдила приоритете за неопходну помоћ општини Доњи Жабар и
исказала задовољство радом и ангажовањем органа општине, привредних субјеката и
снага одбране од поплава општине Доњи Жабар, што су Предсједник Народне Скупштине
Игор Радојичић и Министар Нада Тешановић и потврдили у изјави за медије(РТРС).
Након састанка делегација је посјетила прихватне центре, као и дио поплављеног
подручја у Лончарима.
2.9. Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар дана 24. маја 2014.
године донио је Наредбу којом се забрањује становништву, медијима и осталим
неовлашћеним субјектима улазак на поплављено подручје насељених мјеста Лончари,
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Јењић и Лепница као зона потенцијалног епидемијског жаришта. 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. У периоду од
21.00 до 05.00 часова забрањен је улазак моторним чамцима на поплављена подручја. Ова
Наредба достављена је и мјесно надлежној Полицијској станици Пелагићево.
2.10. Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар дана 24. маја 2014.
године донио је Наредбу којом се забрањује употреба воде за пиће на следећим објектима
за водоснабдијевање питком водом:
- 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).
За извршење ове Наредбе задужује се Самостални стручни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине.
2.11. Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар, у циљу
спречавања појаве и ширења зараза, дана 24. маја 2014. године донио је Наредбу о
одређивању локације јаме – гробнице за укоп-депоновање анималног отпада са
поплављеног подручја општине Доњи Жабар на локацији зв „Ајиповац“ у Лончарима-ван
насеља. Јама-гробница за анимални отпад ископана је 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. Прикупљање,
уклањање, одвоз и укоп анималног отпада у јаму-гробницу вршио је тим цивилне заштите
под непосредном командом Начелника Општинског штаба за ванредне ситуације уз
коришћење возила, средстава и опреме «Агрекс» д.о.о. Доњи Жабар. Надзор над
извршењем ове Наредбе вршио је Општински ветеринарски инспектор.
2.12. Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар, у циљу
спречавања појаве и ширења зараза, дана 24. маја 2014. године донио је Наредбу о одвозу
и депоновању 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.
За депоновање крупног и ситног отпада са поплављеног подручја одређена је локација
добро у општој употреби у Лончарима- ван насеља. Наређено је привредном друштву
“Galax” д.о.о. Доњи Жабар да изврши ископавање и уређење депоније крупног и ситног
отпада са поплављених подручја и да својим возилима, људским и другим ресурсима
изврши прикупљање и одвоз отпада на наведену депонију.Прикупљање, уклањање,
утовар и одвоз отпада на депонију вршиће тим цивилне заштите под непосредном
командом Начелника Општинског штаба за ванредне ситуације који је задужен да изврши
мобилизацију потребног броја обвезника цивилне заштите, теретних возила и опреме за
извршење ове Наредбе.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. Наређено је становништву
потопљеног подручја насељених мјеста Лончари, Јењић и Лепница да након повлачења
воде из домаћинства, изврше прикупљање отпада у свом домаћинству на гомиле подобне
за приступ возила која врше одвоз отпада. Наређено је Начелнику Општинског штаба за
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ванредне ситуације да, уз помоћ Савјета Мјесне заједнице Лончари обавијести
становништво потопљених домаћинстава у насељеним мјестима Лончари, Јењић и
Лепница о овој Наредби. Такође наређено је 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. Надзор над
извршењем ове Наредбе повјерен је др Гордана Бабић, члану Општинског штаба за
ванредне ситуације задужену за прву медицинску помоћ, РХБ заштиту и
противепидемиолошку заштиту.
2.13. Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар, разматрајући
Наредбу Републичког штаба за ванредне ситуације број 11-2/14 од 23. 5. 2014. године,
дана 24. маја 2014. године донио је Закључак, са образложењем, да се нису стекли услови
за престанак ванредне ситуације на подручју општине Доњи Жабар. Закључак је упућен
Републичком штабу за ванредне ситуације.
3. Мјере и поступци након поплаве:
3.1. У ноћи субота/недјеља – 25. 5. 2014. године у јутарњим часовима вода је престала
надирати према Мјесној заједници Лончари и магистралном путу Орашје-Тузла. У
недјељу 25. маја вода из поплављеног подручја општине Доњи Жабар (Лончари) почела је
да полако стагнира.
3.2. Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Доњи Жабар, дана
25. маја и 27. маја упутио је захтјев Републичком штабу за ванредне ситуације,
Министарству здравља и Дому здравља Бијељина за предузимање мјера и активности које се
односе на хигијенско-епидемиолошку заштиту на поплављеном подручју општине Доњи
Жабар.
3.3. Дана 27. 5. 2014. године, представници надлежне службе- ЈУ „Институт за јавно
здравство“-Регионални центар Добој боравили су на поплављеном подручју општине и
узели осам узорака воде из објеката јавног водоснабдијевања и других изворишта питке
воде ради анализе исправности.
3.4. Дана 28. маја 2014. године Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар упутио је хитан 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
3.5. У цијелом периоду кризе од поплава остварена је изузетна сарадња са
Полицијском станицом Пелагићево.
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
Начелник општине
Жељко Марјановић
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Контакт:
Општина Доњи Жабар-централа/факс:054/875-100, е-адреса: sekretar.so.donjizabar@gmail.com
Командант Општинског штаба - Начелник општине: 066/712-290
Замјеник Команданта Општинског штаба-Перо Стевановић: 065/146-677
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