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 Обавјештење Министарства управе и локалне
самоуправе број 10.3-014-99/14 од 27. 5. 2014. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нису се стекли услови за престанак ванредне ситуације на подручју општине Доњи
Жабар, из следећих разлога:
- вода је поплавила око 660 хектара површине општине Доњи Жабар и из поплављених
подручја (насељена мјеста Лончари, Јењић и Лепница) није се повукла, процес повлачења и
смањивања нивоа воде на том подручју се одвија изузетно споро, а провођење хигијенскоепидемиолошких мјера у домаћинствима-стамбени простори и дворишта је започето дана
28. маја 2014. године од стране тима Дома здравља Бијељина; а хигијенско-епидемиолошке
мјере у помоћним пољопривредним објектима врши ветеринарска служба
- прикупљање и уклањање крупног и ситног отпада на поплављеном подручју је
започето 28. маја 2014. године и трајаће још неколико дана сходно повећању броја
приступачних домаћинстава и повлачења воде,
- контрола и уклањање лешева угинулих/утопљених животиња на поплављеном
подручју спроведено је дјелимично, активности се спроводе сходно повлачењу воде,
- 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.
2. Општински штаб за ванредне ситуације процјењује да се услови за престанак стања
ванредне ситуације на подручју општине Доњи Жабар неће стећи прије 15. јуна 2014.
године, о чему ће Штаб донијети посебну одлуку.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
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