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GRADONAČELNIK
GRADSKO VIJEĆE

Predmet: Izvješće o provedenim radnjama Stožera zaštite i spašavanja i
     Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda imenovalo je Gradsko vijeće na
svojoj 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine. Stožer zaštite i spašavanja je stručno,
operativno  i  koordinativno  tijelo  koje  pruža  stručnu  pomoć i  priprema  akcije  zaštite  i
spašavanja. Stožer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i
velike  nesreće  preko  Centra  112.  U  privitku  Vam  dostavljamo  Izvješće  Stožera  zaštite  i
spašavanja grada Slavonskog Broda o poduzetim radnjama tijekom izvanrednog stanja
nastalog zbog elementarne nepogode na području grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovano  je  na  2.
sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. lipnja 2009. godine. Sukladno Zakonu o zaštiti od
elementarnih nepogoda, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
organiziraju i provode postupak procjene štete. Dana 2. lipnja 2010. godine, odmah po
proglašenje elementarne nepogode za područje Brodsko-posavske županije kao posljedicu
velikih količina oborina-kiša, održana je 1. sjednica imenovanog Povjerenstva. Žurno je
izdano priopćenje za medije u svrhu podnošenja prijava šteta od elementarnih nepogoda na
propisanom obrascu. Rok za prijavljivanje štete bio je do 11. lipnja 2010. godine do 12,00
sati.

U skladu sa zakonskim odredbama, imenovano Povjerenstvo na svojoj 2. sjednici  održanoj
7. lipnja 2010. godine donosi Izvješće o elementarnoj nepogodi – prvo priopćenje u kojem je
utvrđena vrsta nepogode, veličina zahvaćenog područja, oštećena imovina, posljedice za
stanovništvo i gospodarstvo, sa prvom orijentacijskom procjenom štete s novčanim i
količinskom pokazateljima te načinu pomoći za ublažavanje posljedica elementarne
nepogode. Kako je u izvješću i naznačeno, stvarnu štetu je u danom trenutku nemoguće
odrediti zbog katastrofalnih posljedica poplave i klizišta.
Istekom roka za podnošenje prijave šteta od elementarnih nepogoda, utvrđuje se da je
pristiglo 250 prijava štete. Stoga, imenovano Povjerenstvo na svojoj 3. sjednici imenuje
pomoćno stručno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Imenovani će
na temelju pristiglih prijava štete od elementarnih nepogoda na terenu procijeniti nastalu
štetu kako bi se mogla utvrditi stvarna šteta i kao takva dostaviti nadležnom županijskom
povjerenstvu.
U privitku dostavljamo Izvješće o elementarnoj nepogodi – prvo priopćenje.
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