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STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
GRADA SLAVONSKOG BRODA
KLASA: 810-06/10-01/9
URBROJ: 2178/01-07-10-14
Slavonski Brod, 11. lipnja 2010.

IZVJEŠĆE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SLAVONSKOG BRODA
O PODUZETIM RADNJAMA TIJEKOM IZVANREDNOG STANJA

 NASTALOG ZBOG ELEMENTARNE NEPOGODE
NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA

Obilnije oborine u noći 30. na 31. svibnja 2010. godine na području grada Slavonskog Broda
prouzročile su rast vodostaja u svim vodotocima, poglavito u bujičnim vodotocima i lateralnim
kanalima. Sukladno nastalom stanju i situaciji neposredne opasnosti od poplava uvjetovane stalnim
padalinama, aktivirao se Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda koji u svom sastavu ima
predstavnike Grada Slavonskog Broda, Državnog ureda za zaštitu i spašavanje,  Javne vatrogasne
postrojbe, Policijske uprave brodsko-posavske, Hrvatskih voda, Brodske Posavine, Opće bolnice "Dr.
Josip  Benčević",  HEP  Elektre,  TD  Vodovoda,  TD  Brod-plina,  TD  Komunalca  te  Zajednice  tehničke
kulture Grada Slavonskog Broda. Operativnim snagama zaštite i spašavanja, uz stručnu potporu
Stožera zaštite i spašavanja, rukovodio je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda.

Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda održao je prvu izvanrednu sjednicu
dana 1. lipnja 2010. godine u 7.15 sati na kojoj su članovi Stožera iznijeli izvješće o provedenim
aktivnostima te predložili daljnje mjere sukladno ozbiljnosti situacije. Hrvatske vode i Brodska
Posavina, sukladno podacima, dostavili su detaljno izvješće o ozbiljnosti situacije na terenu
uzrokovane stalnim padalinama. Naime, obilnije oborine prethodne noći uzrokovale su do sada najveći
rast vodostaja u svim vodotocima, poglavito u bujičnim vodotocima i lateralnim kanalima. Istočni
lateralni kanal Jelas-polja dosegao je maksimum od +353 cm, a zapadni lateralni kanal Biđ-polja
dosegao je maksimum od +466 cm. Vodostaji su bili  i  dalje u porastu, a nove padaline pogoršavale
stanje.  Hrvatske  vode  su  u  suradnji  s  Brodskom  Posavinom,  koja  je  i  do  sada  bila  maksimalno
angažirana  na  terenu,  veliku  pozornost  posvetili  zaštiti  grada,  odnosno  lateralnog  kanala  i  svih
mostova kako bi se spriječilo prelijevanje vode na područje grada. U tom cilju osigurani su ljudi, vreće
i oprema te su sve nadležne službe pozvane na stanje pripravnosti, kako bi se žurno izašlo na što više
intervencija. Naglasak je stavljen na osiguranje crpki Javne vatrogasne postrojbe i TD Vodovod d.o.o.
Izuzev dosadašnjih intervencija (vađenje vrba iz korita Glogovice, vađenje cijevnog propusta u
Splitskoj ulici, radova na potoku Rozinka) te opasnosti za daljnje pogoršanje stanja na kraku zapadnog
lateralnog kanala Biđ polja, izrade zečjeg nasipa uz autocestu Zagreb – Lipovac i  lijevoj obali
lateralnog kanala u Brodskom Varošu i drugim lokacijama, ugrožen je i željeznički most preko istočnog
lateralnog kanala te poplavljena dvorišta i stambeni objekti u Brodskom Vinogorju i Zagrebačkoj ulici,
Kumičićevoj ulici, Naselju Jelas i u Naselju Zrinski- Frankopan. Padaline nisu prestajale i nastavljene su
sve aktivnosti na sprječavanju prodiranja vode. Udruge u sastavu Zajednice tehničke kulture Grada
Slavonskog Broda, poglavito Ronilački klub "Marsonia", za krizne situacije stavljene su na raspolaganje
Službi za sustav 112. Policijska uprava brodsko posavska djelovala je na terenu sukladno dojavama i
nastaloj situaciji. Civilna zaštita Republike Hrvatske ocijenila je situaciju vrlo ozbiljnom te su preko
područnog ureda u Slavonskom Brodu poduzete određene aktivnosti te su i dalje na raspolaganju.
Naime, iz središnjeg skladišta dostavljena su materijalno-tehnička sredstva, osobito crpke za crpljenje
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vode  što  je  trenutno  ocijenjeno  kao  neophodno  (poslije  se  pokazalo  da  su  crpke  stare  i  slaboga
kapaciteta). Apeliralo se na pojačanu aktivnost i veću pozornost u zaštiti stanovništva na pogođenom
području, poglavito u urednoj i kontinuiranoj opskrbi pitkom vodom te izmještanjem ljudi na sigurno
područje za što će se angažirati Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda, Civilna zaštita i
Gradsko društvo Crveni  križ  u  smislu  osiguranja dodatnih cisterni  i  drugih sredstava te  aktivnosti  na
zbrinjavanju stanovništva koje bi se moglo naći na području izoliranosti ili privremene izmještenosti s
ugroženog područja. Prišlo se podizanju pripadnika dodatnih službi Civilne zaštite i Hrvatske gorske
službe za spašavanje. Tražila se  maksimalna suradnja te stalna koordinacija s Državnom službom
zaštite i spašavanja, Službom za sustav 112. Tvrtka Cestar d.o.o. također se angažirala na
intervencijama održavanja cesta gdje je najvećih problema bilo u brdskom dijelu. Tvrtka je pripremila
prometnu  signalizaciju  za  zatvaranje  cesta  i  regulaciju  prometa,  sukladno  potrebama  te  s  ljudima  i
svim svojim strojevima bila na raspolaganju za sve daljnje aktivnosti. Javna vatrogasna postrojba i TD
Vodovod   aktivni  su  u  svim  intervencijama,  a  na  raspolaganju  su,  s  ljudima  i  mehanizacijom,  TD
Komunalac i TD Brod-plin.  HEP Elektra Slavonski Brod u pripravnosti je za eventualne intervencije na
dovodima električne energije. Grad Slavonski Brod stavio se na raspolaganje za osiguranje svega što
je potrebno u cilju zaštite imovine i građana grada Slavonskog Broda.

Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda održao je izvanrednu sjednicu dana 2. lipnja
2010. godine u 8.00 sati na kojoj je konstatirano kako uslijed stalnih padalina i dalje raste vodostaj
zapadnog lateralnog kanala Biđ-polje, Orljave i rijeke Save. Istočni lateralni kanal Jelas-polja je +294
cm, odnosno u opadanju, a zapadni lateralni kanal Biđ-polja dosegao je maksimum od +520 cm.
Vodostaj  kanala  Glogovica  je  +102  cm,  u  opadanju,  a  vodostaj  rijeke  Save  kod  Slavonskog  Broda
bilježio je porast od 9 cm/sat i  iznosi +607 cm. Na terenu su sve crpne stanice bile punom pogonu
(pojavio  se  problem  malog  kapaciteta  crpki),  a  sva  krizna  područja  pod  stalnim  nadzorom  i
intervencijama u ljudstvu i mehaničko-tehničkom opremom (Javna vatrogasna postrojba, Hrvatske
vode, Brodska Posavina, Hrvatska gorska služba spašavanja, Ronilački klub "Marsonia", Komunalac,
Vodovod,  Civilna zaštita  grada Slavonskog Broda te  građani  koji  su se putem svojih  mjesnih odbora
dragovoljno prijavili).  Sve službe su bile u suradnji i stalnoj koordinaciji s Državnom službom zaštite i
spašavanja, Službom za sustav 112. Na području grada Slavonskog Broda, od intervencija uzrokovanih
poplavom, došlo je do zatvaranja podvožnjaka koji spaja Zapadnu veznu cestu i Sjevernu veznu cestu.
Kritična područja na kojima se djelovalo Brodski Varoš, Naselje Zrinski Frankopan, dio Mjesnog odbora
Dr. Ante Starčević, Zagrebačka ulica, Ulica Eugena Kumičića, Vinogradska cesta i Ulica svetog Lovre.
Naime, u  Zagrebačkoj ulici uz stalno crpljenje zaobalnih voda uzvodno, nizvodno od mosta utvrđeni
su zečji nasipi. U Ulici Eugena Kumičića također su utvrđeni zečji nasipi, a na Vinogradskoj cesti punile
su se vreće i pripremalo za intervenciju. U Ulici svetog Lovre crpila se voda, vadili cijevni propusti i
utvrđivali zečji nasipi. Javna vatrogasna postrojba ima na raspolaganju dvije cisterne s pitkom vodom,
od kojih je jedna bila predviđena za Romsko naselje. Budući su predstavnici Romskog naselja izjavili
da nemaju dodatnu potrebu za pitkom vodom, cisterna je  stavljena na raspolaganje drugim kriznim
područjima. Veliki problem predstavlja pojava klizišta u Brodskom Vinogorju i Podvinju (Pribudovačka,
Papučka, Brlićev put, Ulica Kukanj i Janiševac IV.) Na Košarevcu, u Pribudovačkoj ulici evakuirana je i
smještena jedna šesteročlana obitelj. S današnjim danom prijavljeno je klizište u Papučkoj ulici na
kućnom  broju  21  gdje  je  nužno  provesti  evakuaciju  obitelji.  Zatraženo  je  izmještanje  stoke  iz
pomoćnog objekta na Janiševcu IV.  br.  27,  smještaj  je  osiguran u stajskim objektima srednje škole
"Matija Antun Reljković" u Slavonskom Brodu, upućena pomoć u ljudstvu i prijevozu što je vlasnik
odbio.  Klizište u Brodskom Vinogorju uzrokovalo je i pomicanje stupa 110 kV dalekovoda u vlasništvu
Hrvatskih željeznica koje su za taj problem angažirale svoju službu za održavanje. Stožer zaštite i
spašavanja Grada Slavonskog Broda uputio je zahtjev Stožeru zaštite i spašavanja Brodsko-posavske
županije i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje zbog izvanredne situacije uzrokovane poplavama i
pojavom klizišta,  a  čime se ugrožava život  građana u Brodskom Vinogorju i  Podvinju,  za pokretanje
postupka  uključivanja  i  pomoći  Hrvatske  vojske  Republike  Hrvatske  čija  pomoć je  potrebna  u
evakuaciji i zbrinjavanju građana i imovine. Kako bi utvrdio potrebu poduzimanja daljnjih interventnih
mjera (potrebu uključivanja Hrvatske vojske Republike Hrvatske u smislu osiguranja područja od
bujica i odrona zemlje), Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije osnovao je Stručno
povjerenstvo (Antun Dukić, Igor Čižmek, Jadranka Ćorluka, Željko Valušić i Tomislav Delač) sa
zadaćom da odmah, neposrednim uvidom, utvrde stvarno stanje klizišta te u najkraćem roku podnesu
izvješće o zatečenom stanju. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije uzorkovao je vodu
na  15  mjesta  javnog  vodovoda  u  Brodsko-posavskoj  županiji,  a  TD  Vodovod  d.o.o.  na  7  mjesta  u
gradu Slavonskom Brodu. Zavod za javno zdravstvo nije zabilježio prijave epidemije
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gastroenterokolitisa,  ali  upozorava  se  da  je  po  povlačenju  vode  neophodno  voditi  računa  o  načinu
ispumpavanja, dezinfekciji i kontroli onečišćenih bunara. Policijska uprava brodsko-posavska na terenu
djeluje  sukladno  dojavama  te  kontinuirano  nadzire  ugrožena  područja  grada  Slavonskog  Broda.  Svi
provedeni nadzori i izvršeni pregledi službeno su zabilježeni i fotografirani. Sukladno Odluci župana
Brodsko-posavske županije od 1. lipnja 2010. godine o proglašenju stanja elementarne nepogode na
poljoprivrednim kulturama, gospodarskim i infrastrukturnim objektima izazvane velikom količinom
oborina – poplavom na cijelom području Brodsko-posavske županije prišlo se sazivanju Povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Slavonskog Broda.

Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda održao je izvanrednu sjednicu dana 3. lipnja
2010. godine u 7.30 sati na kojoj je konstatirano da su mjere izvanrednog stanja od poplave i pojave
klizišta i dalje na snazi.  Stručno povjerenstvo osnovano od strane Stožera za zaštitu i spašavanje
Brodsko-posavske županije obišlo je ugrožena mjesta te utvrdilo sljedeće:
- U Pribudovačkoj  17,  vlasnika  Stipe  Barišića,  u  blizini  stambenog  objekta  je  klizište,  ali  trenutno

nema  oštećenja  objekta.  Ukoliko  bi  se  klizanje  tla  nastavilo  može  ozbiljno  ugroziti  stanovnike
stambenog objekta.

- Papučka 23, vlasnica Smiljka Kovač – Klizanjem tla ozbiljno je ugrožen stambeni objekt  pomoćna
zgrada zajedno s temeljom je nagnuta, a jedan od uglova objekta je na oštećenom dijelu temelja.
U objektu živi njezina kći s obitelji (suprug i četvero djece) koji su  izmješteni kod župnika. Ispod
ovog stambenog objekta je drugi koji bi eventualnim klizanjem mogao biti ugrožen. U stambenom
objektu žive vlasnici.

- Brlića  put  10,  vlasnik  Vlado  Malić –  Stanje  je  alarmantno,  jer  je  obitelj  i  dalje  u  stambenom
objektu  koji  je  na  rubu  klizišta.  Svako  pomicanje  tla  može  ugroziti  kako  stambeni  objekt  tako  i
stanovnike. Put je već urušen.

- Na području Janiševca IV. postoji više terena koji su izloženi klizanju tla.
Policijska uprava brodsko-posavska također je nadzirala krizna područja te evidentirala  uz navedena i
klizanje tla na Košarevcu 39E. Naznačena je važnost informiranja ljudi koji žive u stambenim
objektima ugroženih klizištem da žurno napuste svoje domove, zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti
svoje obitelji. Također su nadzirali crpne stanice na Mrsunji, na ušću kanala Glogovice te područje
Zagrebačke ulice, Podvinja, Brodskog Vinogorja, Jelasa, Budainke i Kolonije. Hrvatske vode i Brodska
Posavina intervenirali su na području Romskog naselja u smislu pročišćavanja odvodnog kanala kako
bi se spustio vodostaj, a Javna vatrogasna postrojba intervenirala na brojne dojave crpljenjem vode iz
podruma i dvorišta. Vodoopskrba pitkom vodom na području grada Slavonskog Broda stabilna je,
povećano je doziranje klora te su nalazi uzorkovanja uredni. Postrojbe inženjerije Hrvatske vojske
upućene su na krizna područja klizišta kako bi izvršili očevid, procijenili potrebu dodatnih intervencija
te  pokušali sanirati i ublažiti oštećena područja. Gradsko društvo Crveni križ također je obilazio
stradalo područje i obitelji, utvrđivao potrebe te pružao moguću pomoć. Sukladno naputku Stručnog
povjerenstva po prestanku oborina poduzet će se mjere koje bi kvalitetno riješile, odnosno zaustavile
klizanje  tla  i  time  omogućiti  sigurno  korištenje  ugroženih  stambenih  objekata.  Kontaktirat  će  se  i
nadležna tijela za ispitivanje terena i izradu studije s osvrtom na statiku. Sve nadležne službe i dalje su
u  stanju  pripravnosti  te  kontinuirano  obilaze  ugrožena  područja  i  provode  aktivnosti  na  zaštiti  i
spašavanju.

Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda održao je izvanrednu sjednicu dana 4.
lipnja 2010. godine u 8.00 sati na kojoj je konstatirano da je sukladno zaključku Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda od 2. lipnja 2010. godine gradonačelnik Grada Slavonskog
Broda uputio obavijest građanima grada Slavonskog Broda o prijavi štete uzrokovane elementarnom
nepogodom na propisanom obrascu. Građani će prijaviti štetu na svojoj imovini u roku od osam dana,
odnosno do 11. lipnja 2010. godine. Naime, uslijed podizanja vodotoka došlo je do plavljenja okućnica
i podruma obiteljskih kuća i gospodarskih objekata, dijelova prometnica u naseljima Zrinski Frankopan,
Brodski Varoš, Podvinje, Brodsko Vinogorje, u Ulici sv. Lovre i drugima. Uslijed obilnih oborina došlo je
do pojave brojnih klizišta u naseljima Podvinje i Brodsko Vinogorje te potrebe evakuiranja i
zbrinjavanja ljudi koji su se našli u ugroženim objektima. U stambenim objektima u koje je prodrla
voda došlo je do uništavanja inventara (podovi, instalacije, namještaj, radni strojevi i uređaji za kućnu
uporabu  i  drugo).  Šteta  se  bilježi  na  okućnicama  i  vrtovima  te  na  usjevima  na  poljoprivrednim
površinama (usjevi žitarica, voćnjaci, povrtnjaci). Velika šteta učinjena je na infrastrukturnim
objektima (ceste, mostovi, nogostupi i ostala komunalna infrastruktura). Elementarna nepogoda
poremetila je normalno odvijanje života i rada građana grada Slavonskog Broda te pričinila znatnu
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materijalnu štetu kako građanima tako i imovini u vlasništvu Grada Slavonskog Broda. Stvarnu štetu u
materijalnom iznosu još uvijek je nemoguće odrediti kako zbog katastrofalnih razmjera posljedica
poplave tako zbog stalnih  klizišta na cijelom području Brodskog brda. Grad Slavonski Brod spreman je
osigurati  građevinski  materijal  i  ostalo  sukladno svojim financijskim mogućnostima,  no svakako je  u
svemu ovom nužna financijska potpora Brodsko-posavske županije, odnosno Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo, osnovano sukladno zaključku Stožera zaštite i spašavanja Brodsko-posavske
županije, obilaskom terena utvrdilo je kako slijedi:
- PRIBUDOVAČKA 17 – Klizište je u blizini kuće koja trenutno nije oštećena. Daljnje klizanje tla

može ozbiljno ugroziti stanovnike ovog stambenog objekta.
- PAPUČKA  23  –  Klizište  je  ozbiljno  ugrozilo  stambeni  objekt,  a  pomoćna  zgrada  je  zajedno  s

temeljem nagnuta. Obitelj je iseljena.
- PAPUČKA 19 – Ispod stambenog objekta Papučka 23 nalazi se stambeni objekt koji ugrožen

eventualno daljnjim klizanjem tla. Uočene su pukotine na objektu nastale klizanjem tla.
- BRLIĆEV PUT 10 – Stanje je alarmantno, jer je obitelj i dalje u stambenom objektu koji je na rubu

klizišta.  Stambeni  objekt  je  za  sada  u  dobrom  stanju,  ali  svako  daljnje  pomicanje  tla  ugrožava
objekt i stanovnike.

- BRLIĆEV  PUT  –  U  blizini  objekta  Brlićev  put  10  ugrožen  je  još  jedan  objekt,  a  put  između
navedenih objekata dijelom je urušen.

- KOŠAREVAC (iznad kućnog broja  49)  – Klizanje tla  je  dva metra,  a  jedan dio  zadržavaju stabla
oraha svojim korijenjem.

- KOŠAREVAC 39E – nema bitnih promjena od ranijeg stanja što ne iskuljučuje daljnje klizanje tla.
- JANIŠEVAC  4  –  Klizanje  tla  je  aktivno  što  pokazuju  daljnje  pukotine  na  pomoćnom  objektu

naslonjeno  na  stambeni  objekt  u  kojem  živi  deveteročlana  obitelj.  U  pomoćnom  objektu  je  pet
bikova i svinje. Naznačeno je kako je na imanju u blizini napravljeno pet umjetnih jezera i oštrih
stepenastih dijelova koji mogu utjecati na hidrauliku te je nakon detaljne analize potrebno
mišljenje struke.

- KUKANJ  1  –  Klizište  je  aktivno,  stablo  trešnje  i  zemlja  naslonjeni  su  na  stambeni  objekt  koji  je
također ugrožen. Obitelj je smještena.

- KUKANJ 1 b – Klizanjem tla je također ugrožen stambeni objekt.
Sukladno dojavi o pojavi klizišta tražen je nadzor u gornjem dijelu Rozinke , sjeveroistočno od Rozinke
(pristup Brlićevim putem). Kako u slučaju pojave klizišta nije moguće izvoditi nikakve radove na zaštiti,
za  bilo  kakve  daljnje  aktivnosti  mora  se  čekati  isušivanje  i  stabilizacija  tla.  I  dalje  je   potreban
kontinuirani nadzor svih kriznih područja te u ugroženim slučajevima izmještanje ljudi i stoke. Tražena
je provjera o postojanju rezervoara nafte ili loživog ulja na kriznim područjima kako bi se provele
aktivnosti na njihovom uklanjanju s tog područja. U Romskom naselju se provodio kontinuirani nadzor,
a za smještaj jedne prijavljene osobe predlaže se Mjesni dom Josip Rimac. Također je osiguran prihvat
namještaja i stvari iz svih ugroženih stambenih objekata u mjesnim domovima u Podvinju i Brodskom
Vinogorju.  Grad  Slavonski  Brod  osigurao  je  izmještenim  obiteljima,  osim  smještaja,  hranu  i  vodu.
Policijska uprava brodsko-posavska i dalje na terenu djeluje sukladno dojavama te kontinuirano
nadzire ugrožena područja grada Slavonskog Broda. Svi provedeni nadzori i izvršeni pregledi službeno
su zabilježeni i fotografirani. U slučajevima gdje ljudi odbijaju izmještanje iako im je život ugrožen,
preporuka je da policijski službenici u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Službom
za  sustav  112  djeluju  psihološki  stimulativno.  Sukladno  izvješću  Hrvatskih  voda  vodostaji  su  u
opadanju. Istočni lateralni kanal Jelas-polja je +159 cm, a zapadni lateralni kanal Biđ-polja +354 cm.
Vodostaj kanala Glogovica je +81 cm, a vodostaj rijeke Save kod Slavonskog Broda stagnira na +711.
Na snazi su i dalje mjere pripravnog stanja. Tvrtka Brodska Posavina djelovala je u Romskom naselju
gdje je uz crpljenje vode u kanal utvrđivala zečje nasipe. Na istočnom izlazu na autocestu uklonjeni su
zečji nasipi i promet je pušten u punom profilu. Brodska Posavina d.d. je s mehaničko-tehničkim
sredstvima i ljudstvom i dalje na raspolaganju. Javna vatrogasna postrojba na području grada
Slavonskog Broda bilježi 11 intervencija crpljenja vode iz podruma. Od novih područja, zbog vodostaja
kanala Mrsunje, interveniralo se na području Mjesnog odbora Jelas. U sustavu opskrbe električnom
energijom, plinom i vodom na području grada Slavonskog Broda nisu zabilježeni problemi te su službe
u  slučaju  potrebe  i  dalje  na  raspolaganju.  Zavod  za  javno  zdravstvo  Brodsko-posavske  županije  i
Trgovačko društvo "Vodovod" d.o.o. kontinuirano i pojačano provodi uzorkovanje vode na više
lokacija. Na području grada Slavonskog Broda voda je kemijski ispravna, a mikrobiološki parametri
sukcesivno se završavaju nakon 72 sata. Sukladno rezultatima o zdravstvenoj neispravnosti vode,
odnosno mikrobiološkom zagađenju na kriznim području Brodsko-posavske županije (Bukovlje –
gradski  vodovod,  Garčin  –  arteški  zdenac)  Grad Slavonski  Brod dobio je  obvezu  napraviti  prioritete
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zdenaca u gradu na kojima je potrebno provesti aktivnosti na pražnjenju i dezinfekciji.  S tim u svezi
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije stavio se na raspolaganje. Stanovnici Romskog
naselja i dalje odbijaju uporabu pitke vode iz cisterne, te će se cisterna predviđena za područje grada
ustupiti dijelovima Brodsko-posavske županije koji imaju potrebu za pitkom vodom. TD Vodovod d.o.o.
upozorio je na mogućnost problema s eventualnim oboljenjima stanovnika Romskog naselja koja nisu
uzrokovana  vodom  iz  gradskog  vodovoda,  a  mogu  se  kao  takva  prezentirati.  I  dalje  je  na  snazi
izvanredno stanje i mjere zaštite i spašavanja na području grada Slavonskog Broda, a sve nadležne
službe dužne su i dalje postupati sukladno svom djelokrugu poslova.

Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda održao je izvanrednu sjednicu dana 5.
lipnja  2010.  godine  u  8.00  sati  na  kojoj  je  naznačeno  kako  su  u  tijeku  prijave  građana  s  područja
grada Slavonskog Broda o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom sukladno obavijesti
gradonačelnika Grada Slavonskog Broda od 2. lipnja 2010. godine. Zaključeno je kako je, izuzev
prijava građana, potrebno da sve nadležne institucije evidentiraju stanje, izrade troškovnike te prijave
štetu na svim infrastrukturnim objektima (ceste, mostovi, nogostupi i ostala komunalna
infrastruktura). Prijave je potrebno dostaviti do 11. lipnja 2010. godine Povjerenstvu za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda. Slijedom utvrđenog stanja na terenu i provedenih aktivnosti na području
klizišta i poplavljenih dijelova grada Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda  utvrdilo je
sljedeće:
- PAPUČKA  23  –  obitelj  Kovač.  Klizište  je  ozbiljno  ugrozilo  stambeni  objekt,  a  pomoćna  zgrada

zajedno je s temeljem nagnuta. Obitelj je iseljena i smještena u Župnom uredu Brodsko Vinogorje
te o njima skrbi Župni caritas.

- PAPUČKA  19  –  Uočene  su  pukotine  na  objektu  nastale  klizanjem tla  te  bi  eventualnim  daljnjim
klizanjem tla stambeni objekt bio ugrožen.

- BRLIĆEV PUT 10 – obitelj Malić. Klizište je veliko, stanje je alarmantno, a obitelj odbija napustiti
stambeni objekt koji je na rubu klizišta.

- BRLIĆEV  PUT  –  U  blizini  objekta  Brlićev  put  10  ugrožen  je  još  jedan  objekt,  a  put  između
navedenih objekata dijelom je urušen. U stambenom objektu su dvije starije obitelji koje odbijaju
iseljenje.

- KOŠAREVAC  (iznad  kućnog  broja  49)  –  obitelj  Zirdum.  Klizanje  tla  je  dva  metra,  a  jedan  dio
zadržavaju stabla oraha svojim korijenjem. Klizište je trenutno stabilno, a obitelj odbija napustiti
stambeni objekt.

- KOŠAREVAC 39E – obitelj Barišić. Klizište je trenutno stabilno, a obitelj odbija napustiti stambeni
objekt.

- JANIŠEVAC 4 – obitelj Ćorluka. Klizanje tla je aktivno, a obitelj odbija napustiti stambeni objekt te
izmjestiti stoku iz pomoćnog objekta. TD Vodovod poslati će ekipu na intervenciju.

- KUKANJ  1  –  obitelj  Bardak.  Klizište  je  aktivno,  a  obitelj  je  smještena  privremeno  privatno.  U
ponedjeljak će se obitelj smjestiti u gradski stan koji će se u međuvremenu opremiti potrebnim
namještajem,  a  osiguran  im  je  paket  osobnih  potrepština.  Za  obitelj  će  Grad  Slavonski  Brod
osigurati prehranu.

- KUKANJ 1 b – obitelj Trifunović. Klizanjem tla je ugrožen stambeni objekt, ali obitelj ne boravi u
objektu. Tijekom jučerašnjeg dana na ovom području radove na izgradnji potpornog zida kako bi
se zaštitio stambeni objekt izvodili su pripadnici Hrvatske vojske i djelatnici TD Vodovod d.o.o.

Policijska  uprava  brodsko-posavska  provela  je  nadzor  na  području  svih  klizišta  te  izuzev  navedenih
uočila  i  klizanje  tla  na  Janiševcu  bb  (vlasnik  Udovičić)  gdje  je  srušeno  pet  betonskih  stupova  s
ogradom i jedan telefonski stup. Također na Janiševcu 3/5 (vlasnik Marić) došlo je do rušenja dijela
ograde i potpornog zida. Svi provedeni nadzori i izvršeni pregledi službeno su zabilježeni i
fotografirani.
- ROMSKO NASELJE – Zbog visokog vodostaja kanala Mrsunje u Savskoj ulici je došlo do poplave

nekoliko obiteljskih kuća (Nenad Nikolić, Goran Radosavljević, Zoran Radosavljević) te nekoliko
obiteljskih dvorišta (Ana Rot, Dragan Mitrović, Vid Mitrović, Asanaja Miftar, Esma Bejt). Iseljeno je
11 obitelji  koje  su smještene u obiteljskim kućama na području  Romskog naselja,  a  1 je  obitelj
smještena privatno u Naselju Jelas. Gradsko društvo Crveni križ podijelio je odjeću i obuću
ugroženim obiteljima (odjeću i obuću za ugrožene preuzeo je gospodin Stanković koji se obvezao
Gradskom društvu Crveni križ dostaviti popis obitelji koje su preuzele navedeno). Grad Slavonski
Brod osigurao je za ugrožene obitelji prehranu tijekom ovog vikenda. Stanovništvo Romskog
naselja koristi  vodu iz hidranata (odbili  pitku vodu iz cisterne), a budući  postoji opasnost zaraze
(djeca se igraju u naplavljenoj vodi) potrebno je provesti ispitivanje vode od strane Zavoda za
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javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. Tijekom jučerašnjeg dana na ispumpavanju vode iz
podruma i dvorišta djelovala je Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda, Hrvatske
vode, Brodska Posavina, TD Vodovod i TD Komunalac, ali se voda i dalje vraća. U tijeku su daljnje
aktivnosti na ispumpavanju vode i iznalaženje načina da se navedeni problem riješi.

Poplavljena  područja,  kao  i  područja  klizišta  i  dalje  se  u  suradnji  s  Državnom upravom za  zaštitu  i
spašavanje, Službom za sustav 112 kontinuirano nadziru te prema potrebi intervenira. Sukladno
izvješću Hrvatskih voda svi vodostaji su u opadanju. Istočni lateralni kanal Jelas-polja je +138 cm,
zapadni lateralni kanal Biđ-polja +274 cm. Vodostaj kanala Glogovica je +70 cm, a vodostaj rijeke
Save kod Slavonskog Broda stagnira  na +688.  Predviđen je  daljnji  pad vodostaja  te  ukidanje mjera
izvanrednog stanja (izuzev kanala Biđ). Naznačeno je da je za cijelo područje djelovanja, za izgradnju
zečjih  nasipa  utrošeno  je  70.000  vreća  s  pijeskom,  a  isti  broj  vreća  je  ostao  u  skladištu.  Javna
vatrogasna postrojba na području grada Slavonskog Broda nije bilježila nove pozive, a tijekom dana je
u obvezi  da u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije provede pražnjenje
i dezinfekciju zdenaca na području grada Slavonskog Broda sukladno dostavljenim podacima o
prioritetima.  Također  će  provesti  aktivnosti  na  crpljenju  vode  iz  podruma  u  Naselju  Jelas,  zgradi  A.
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Trgovačko društvo "Vodovod" d.o.o.
kontinuirano provodi uzorkovanje vode na više lokacija. Na području grada Slavonskog Broda voda je
ispravna za piće, a na poplavljenim područjima i dalje postoji opasnost od mogućih onečišćenja i
opasnosti od zaraze (Romsko naselje).  U sustavu opskrbe električnom energijom, plinom i vodom na
području grada Slavonskog Broda nije zabilježeno problema, ali dalje ostaje stanje praćenja i kontrole.
U cilju daljnje pomoći ugroženom stanovništvu u smještaju, hrani, vodi, odjeći, obući, sredstvima za
higijenu i dezinfekciju, isušivačima prostora, kao i jednokratnoj financijskoj pomoći koordinirati će
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada zadužen za socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb,
Caritas slavonskobrodskih dekanata i Gradsko društvo Crveni križ Slavonski Brod. Obilaskom terena i
utvrđenom činjeničnom stanju prići će se pružanju svake moguće pomoći kako bi se ublažile posljedice
stanja  ugroženosti.  Grad  Slavonski  Brod  je  2.  srpnja  2009.  godine,  sukladno  Zakonu  o  zaštiti  i
spašavanju i suglasnosti Državne uprava za zaštitu i spašavanje, donio Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara grada Slavonskog Broda. Prići će se izradi planova
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za grad Slavonski Brod za utvrđene ugroze iz
Procjene.  Po  izradi  navedenih  planova  pristupit  će  se  osnivanju  novih  postrojbi  Civilne  zaštite  opće
namjene, a za specijalističke postrojbe, radi racionalnijeg opremanja i financiranja, predložit će se
formiranje na razini županije. Istaknuto je kako su udruge građana značajne za provedbu aktivnosti na
zaštiti i spašavanju (Zajednica tehničke kulture Grada u kojoj djeluju brojni klubovi, primjerice
Ronilački  klub  Marsonia  –  postrojba  za  zaštitu  i  spašavanje)  te  ih  je  potrebno  aktivno  uključiti  u
postrojbe nove Civilne zaštite. Sukladno iskustvu o događanjima tijekom ovog izvanrednog stanja na
području grada Slavonskog Broda naglašena je potreba daleko veće suradnje između Stožera zaštite i
spašavanje Brodsko-posavske županije i Stožera zaštite i spašavanje Grada Slavonskog Broda što je
ubuduće nužno primijeniti.  Mjere zaštite i spašavanja na području grada Slavonskog Broda i dalje su
na snazi, a sve nadležne službe i dalje su dužne postupati sukladno svom djelokrugu poslova.

Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda održao je izvanrednu sjednicu dana 5.
lipnja  2010.  godine u 8.00 sati  te  konstatirao da su,  sukladno izvješću Hrvatskih  voda,  svi  vodostaji
lateralnih kanala značajno u opadanju, a vodostaj rijeke Save kod Slavonskog Broda iznosi +608 cm.
Slijedom utvrđenog stanja na terenu i provedenih aktivnosti na području klizišta i poplavljenih dijelova
grada Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda  utvrdio je sljedeće:
- GRBAVICA 36 – obitelj Čušković - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za sustav 112

zaprimila je dojavu o klizanju tla, a uvidom na terenu klizište nije uočeno. Objekt je star, a oko
objekta nema pukotina specifičnih za klizište. U objektu nitko ne stanuje.

- KUKANJ – (obitelj Bardak, Trifunović, Kostić) -  Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za
sustav 112 zaprimila je dojavu da je potrebno osloboditi šaht na tom području, a uvidom na
terenu utvrđeno je da je šaht slobodan i nema potrebe za poduzimanje aktivnosti. Klizište je i
dalje  aktivno  te  su  pripadnici  Hrvatske  vojske  potpornim  gredama   dodatno  pokušali  zaštititi
stambeni objekt.
Obitelj  Bardak smještena je  privremeno privatno u Tomici,  a  po opremanju namještajem biti  će
smješteni u stan u vlasništvu Grada Slavonskog Broda. Za obitelj će Gradsko društvo Crveni križ
osigurati odjeću i obuću, a prehranu će osigurati Grad Slavonski Brod.
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- JANIŠEVAC IV – obitelj Ćorluka. Klizanje tla je aktivno te su uočene nove pukotine u vrtu prema
imanju obitelji Odobašić. Iz pomoćnog objekta vlasnik je iselio stoku (dio prodao, a dio iselio). Na
stambenom objektu obitelji Ćorluka nema vidljivih pukotina.

- GAJ II - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za sustav 112 zaprimila je jutros dojavu
Božidara Krajinovića o klizanju tla između dvije ceste. Navedeno će se izlaskom na teren provjeriti.

- ULICA LJUDEVITA JONKEA – Policijska uprava brodsko-posavska zaprimila je dojavu o tri odrona
zemlje (između Cankareva ulice i Mostarske ulice).

- PAPUČKA  23  –  obitelj  Kovač.  Klizište  je  ozbiljno  ugrozilo  stambeni  objekt,  a  pomoćna  zgrada
zajedno je s temeljem nagnuta. Obitelj je iseljena i smještena u Župnom uredu Brodsko Vinogorje
te o njima skrbi župni Caritas.

- KOŠAREVAC (iznad kućnog broja 49) – obitelj Zirdum. Klizište je trenutno stabilno, a obitelj odbija
napustiti stambeni objekt.

- KOŠAREVAC 39E – obitelj Barišić. Klizište je trenutno stabilno, a obitelj odbija napustiti stambeni
objekt.

- BRLIĆEV PUT - obitelj Malić. Nije uočeno daljnje klizanje tla.
Istaknuta je potreba da se tijekom dana obiđu sva područja klizišta od strane Stručnog povjerenstva
za utvrđivanje stanja klizišta, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za sustav 112 te
Policijska uprava brodsko-posavska.
- ROMSKO NASELJE  –  Brodska  Posavina  d.d.  je  provela  aktivnosti  na  crpljenju  vode  u  Romskom

naselju gdje se situacija do kraja dana  stabilizirala. Javna vatrogasna postrojba će tijekom dana u
suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije provesti pražnjenje i
dezinfekciju zdenaca na području Romskog naselja. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske
županije upozorava na mogućnost pojave oboljenja hepatitisa A i leptospiroze (djeca se igraju i
kupaju u naplavljenoj zagađenoj vodi, područje s poljskim wc-ima). Za sada zarazni odjel brodske
bolnice nije zabilježio oboljele, ali se podsjeća na inkubaciju i do tri tjedna (leptospiroza). Do sada
se pokušavalo na razne načine apelirati na stanovništvo i ukazati na opasnosti po zdravlje, no bez
rezultata.  I  dalje  će  se,  putem  svih  nadležnih  službi,  pokušati  utjecati  i  apelirati  u  cilju  zaštite
njihovog zdravlja.  Gradsko društvo Crveni  križ  podijelio  je  putem gospodina Stankovića odjeću i
obuću  ugroženim  obiteljima,  a  tijekom  današnjeg  dana  podijelit  će  i  100  paketa  sredstava  za
dezinfekciju i higijenu. Putem medija upućen je javni poziv za prikupljanje pomoći  koja će se po
potrebi i dalje dijeliti. Romsko naselje i dalje je pod povećanim nadzorom.

Javna vatrogasna postrojba na području grada Slavonskog Broda ne bilježi nove pozive. U suradnji s
TD Vodovod obići će sve zdence na području grada Slavonskog Broda, a isprazniti isključivo one koje
su u uporabi (u Romskom naselju obveza je isprazniti i dezinficirati sve zdence).  Na području grada
Slavonskog Broda voda je ispravna za piće, a Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i
Trgovačko društvo "Vodovod" d.o.o. i dalje kontinuirano provode uzorkovanje i kontrolu vode na više
lokacija. Kontaktirati će se tvrtka koja obavlja poslove dezinsekcije na području grada Slavonskog
Broda kako bi odmah poduzela sve potrebne aktivnosti na provedbi dezinsekcije. U sustavu opskrbe
električnom energijom, plinom i vodom na području grada Slavonskog Broda nije zabilježeno
problema, ali dalje ostaje stanje praćenja i kontrole. Do isključenja električne energije doći će
isključivo u slučaju opasnosti. TD Brod-plin obići će plinovod na novim lokacijama prijavljenih klizišta.
Grad Slavonski Brod će na svojoj službenoj internetskoj stranici objaviti informaciju o postupku,
organizaciji te provedbi procjene štete od elementarne nepogode, kao i u konačnici određivanju
sredstava pomoći, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda. Sukladno iskustvu o
događanjima tijekom ovog izvanrednog stanja na području grada Slavonskog Broda zaključeno je kako
je potrebno osnivanje novih postrojbi Civilne zaštite opće namjene čiji će članovi biti na raspolaganju u
ovakvim slučajevima kao i nabavci potrebne opreme. Također se pokazala potreba daleko veće
suradnje, uvažavanja te boljeg odnosa Brodsko-posavske županije i državnih institucija prema gradu
Slavonskom Brodu. Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda zatražio je veći angažman
Stručnog povjerenstva za utvrđivanje stanja klizišta imenovanog sukladno zaključku Stožera zaštite i
spašavanja Brodsko-posavske županije.

U cilju daljnje pomoći ugroženom stanovništvu u smještaju, hrani, vodi, odjeći, obući, sredstvima za
higijenu i dezinfekciju, isušivačima prostora, kao i jednokratnoj financijskoj pomoći koordinirali su
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada zadužen za socijalnu skrb, Centar za socijalnu skrb,
Caritas slavonskobrodskih dekanata i Gradsko društvo Crveni križ Slavonski Brod. Nakon obilaska
terena i utvrđenog činjeničnog stanja prišli su pružanju pomoći stanovništvu kako bi se ublažile
posljedice stanja ugroženosti. Slijedom navedenog utvrđeno je kako slijedi:
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- Obitelj Ilije Zirduma, Košarevac 39 E - U zajedničkom kućanstvu s Ilijom živi supruga i 3 djece.
Ilija je 20% hrvatski ratni vojni invalid, supruga je zaposlena u Slavonskom restoranu a sin Josip
radi  kao  zaštitar.  Sinovi  Matej  i  Ivan  učenici  su  OŠ  „Đuro  Pilar“.  Pojavom klizišta  nije  došlo  do
oštećenja na objektu u kojem obitelj stanuje, tako da nije bilo potrebe za izmještanjem, a samim
tim trenutno ne postoji potreba za pomoći u hrani ili odjeći.

- Obitelj Stipe Barišića,   Pribudovačka  17  -  Osmeročlana  su  obitelj,  doselili  za  vrijeme  rata  iz
Bosne te tijekom proteklih godina riješili stambeni problem izgradnjom kuće koja je sada ugrožena
od klizišta. U zajedničkom kućanstvu sa Stipom žive supruga, četvero djece te djed i baka. Stipo
Barišić je zaposlen u trgovini u Donjim Andrijevcima, supruga radi u Benetonu, dok je najstariji sin
zaposlen kao sezonski radnik preko Zavoda za zapošljavanje. Starija kćer je završila srednju školu,
jedno dijete polazi osnovnu školu i najmlađe je predškolskog uzrasta. Djed i baka nemaju nikakvih
primanja, oboje su bolesni. Od strane Centra za socijalnu skrb bit će im dodijeljena jednokratna
novčana pomoć.

- Obitelj Smiljke Kovač,  Papučka 23 - Smiljka je vlasnica kuće, a s njom u zajedničkom kućanstvu
živi kćerka Snježana Oštedal sa suprugom Ivicom i četvero djece u dobi od jedanaest, sedam, pet
i  dvije  godine.  Kako  je  uslijed  klizišta  došlo  do  opasnosti  po  stambeni  objekat  u  kojem  obitelj
stanuje, obitelj Oštedal je smještena kod župnika Pave Mađarevića u Brodskom Vinogorju. Smiljka
Kovač se uzdržava od mirovine sa zaštitnim dodatkom, dok se obitelj Oštedal uzdržava od
porodiljske naknade od 1.600,00 kuna. Prema izjavi Ivice Oštedala djeca se nakon svega što se
dogodilo boje vratiti u kuću u kojoj su stanovali. Isto tako zbog neadekvatnih uvjeta stanovanja,
ova je obitelj podnijela zahtjev Gradu za dodjelu stana, te se nalaze na gradskoj listi  za dodjelu
stanova (19. mjesto). Obzirom da obitelj ima niska primanja uputili smo ih da se jave u Centar za
socijalnu skrb radi ostvarivanja razlike za stalnu pomoć. Obitelj je trenutno zbrinuta, međutim
nakon toga će im vjerojatno trebati pomoć (rješavanje stambenog problema), dok je za gospođu
Smiljku Kovač potrebno sagledati mogućnost za dodjelu jednokratne novčane pomoći, jer ima
malu mirovinu, bolesna je i plaća lijekove.

- Obitelj Vlade Malića,  Brlićev put 10 – Vlado u zajedničkom kućanstvu živi sa suprugom. Uslijed
klizišta nije došlo do oštećenja samog objekta u kojem stanuju. Zainteresirani su samo za sanaciju
klizišta  kako bi  se kuća zaštitila.  Izjasnili  su se da nisu u materijalnoj  potrebi.  Supruga je  teško
bolesna i ovih dana ide na operaciju.

- Obitelj Ilije Bardaka, Kukanj 1 - Obitelj je izmještena u Tomicu, u obiteljsku kuću Željka Krpote.
Ilija Bardak živi u zajedničkom kućanstvu sa suprugom Sandrom, troje djece i bakom Ilinkom
Bardak. Supruga je zaposlena u Hotelu „Savus“, Ilija je prije 6 mjeseci ostao bez posla. Najstarija
kćerka Sanja je prošle godine upisala Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku, ali je odustala
nakon prvog semestra (izjavljuje: zbog nedostatka sredstava za školovanje), Kćerka Ivana upravo
završava medicinsku školu i namjerava upisati fakultet, dok sin Stjepan polazi Tehničku školu.
Baka  Ilinka  Bardak  ima  mirovinu  od  800,00  kuna.  Ilija  je  hrvatski  branitelj,  ali  izjavljuje  da  nije
ostvario nikakva prava po toj osnovi. Razgovor je obavljen s bakom Ilinkom i najstarijom kćerkom.
U ovoj obitelji postoji potreba za pomoći u rješavanju drugog smještaja, jer ovdje su smješteni na
kratak rok. Grad im je ponudio smještaj u gradski stan. Potrebna im je pomoć u prehrani te su im
od subote 5. lipnja do srijede 9. lipnja dostavljani kuhani obroci, a nakon dogovora i izjave da bi si
radije sami kuhali, dostavljen im je paket prehrambenih i higijenskih potrepština od Crvenog križa
i Grada Slavonskog Broda, te pomoć u odjeći (nova roba) koju je osigurao Caritas. Obaviješten je
Centar za psihosocijalnu pomoć, obzirom da se radi o hrvatskom branitelju, kako bi se sagledala
mogućnost pomoći  ovoj obitelji  od  Fonda hrvatskih branitelja. Centar za socijalnu skrb će Ilinki
Bardak dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć obzirom da ima malu mirovinu.

Obilaskom Romskog naselja utvrđeno je da se devet obitelji nalazi u stanju prioritetne potrebe.
- Nenad Nikolić (7  članova),  Stjepana  Radića  160   –  Obitelj  se  uzdržava  od  stalne  socijalne

pomoći,  a  pružena  im  je  pomoć u  hrani,  dječjoj  hrani,  dječjoj  odjeći,  pelenama,  dekama  i
posteljini.

- Mifta Asanaj (1  član),  Savska  63  –  trajno  nastanjen  stranac,  nema  prava  iz  socijalne  skrbi.
Pružena mu je pomoć u hrani i posteljini.

- Saša Jovanović (Mihaljević), (3  člana),  izmješten  na  adresu  Luke  Botića  17.  Obitelj  se
uzdržava od stalne socijalne pomoći, a pružena im je pomoć u hrani, dječjoj hrani, dječjoj odjeći,
pelenama, dekama i posteljini.

- Ana Rott (1 član), Stjepana Radića 160. Uzdržava od stalne socijalne pomoći, a pružena je
pomoć u hrani i posteljini.
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- Goran Radosavljević (6 članova), Stjepana Radića 158. Obitelj se uzdržava od stalne socijalne
pomoći, a pružena im je pomoć u hrani i odjeći.

- Zoran Radosavljević (4  člana),  Savska  28.  Obitelj  se  uzdržava  od  stalne  socijalne  pomoći,  a
pružena im je pomoć u hrani i odjeći.

- Đef Radić (4  člana),  Mrsunjska 49.  Zaposlen je  na javnim radovima,  a  pružena im je  pomoć u
hrani, odjeći, dječjoj hrani, dječjoj odjeći i pelenama.

- Momčilo Đorđević (4  člana),  Stjepana  Radića  158.  Obitelj  se  uzdržava  od  stalne  socijalne
pomoći, a pružena im je pomoć u hrani, odjeći, dječjoj hrani, dječjoj odjeći, pelenama, dekama i
posteljini.

- Veljko Jovanović (8  članova),  Savska  56.  Obitelj  se  uzdržava  od  stalne  socijalne  pomoći,  a
pružena im je pomoć u hrani, odjeći, dječjoj hrani, dječjoj odjeći i pelenama.

Za vrijeme najveće opasnosti od poplave jedan je dio obitelji izmješten (obitelj Nenada Nikolića,
Zorana Radosavljevića, Gorana Radosavljević i Saše Jovanovića) dok dio obitelji nije napustio svoje
kuće unatoč teškim uvjetima u kojima su se našli (obitelj Đefa Radića i Momčila Đorđevića).  Ovim su
obiteljima u subotu 5. lipnja podijeljeni topli obroci, a nakon toga je svih devet obitelji dobilo pomoć u
prehrani i higijenskim potrepštinama od Crvenog križa. Za 7 obitelji (s djecom) Grad je nabavio
dodatne potrepštine koje nisu sadržavali paketi  Crvenog križa (Čokolino, pelene, griz, grah, krumpir,
luk, ulje i drugo). Isto tako podijeljena je odjeća koju je osigurao Caritas, te mliječni proizvodi koje je
ustupio Centar za dijete. Sve ove obitelji očekuju procjenu štete i isušivanje područja kako bi pristupili
popravcima.  Obitelj  Nenada  Nikolića  nalazi  se  u  najvećoj  potrebi,  jer  im  je  kuća  najviše  stradala.
Trenutno su smješteni kod Đorđa Mitrovića. Kako će popravak duže trajati, traže drugi smještaj. U
obitelji imaju dvogodišnje dijete sa srčanom manom, a u međuvremenu se i supruga Nenada Nikolića
razboljela što otežava njihovu situaciju.
Sukladno dojavama stanovnika Romskog naselja o pojavi glodavaca i zmija na njihovom području, a
dodatni problem predstavlja i ustajala voda na pojedinim dijelovima, Stožer zaštite i spašavanja je 11.
lipnja  2010.  godine  uputio  dopis  Zavodu  za  javno  zdravstvo  Brodsko-posavske  županije  za
poduzimanje odgovarajućih mjere zaštite.

Od  1.  lipnja  2010.  godine  kada  su  obilnije  oborine  prouzročile  stanje  i  situaciju  poplava  i
klizišta na području grada Slavonskog Broda Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda
svakodnevno prati i nadzire sva krizna i ugrožena područja, pravovremeno reagira i pruža svu
potrebnu pomoć. Sukladno zaključcima Stožera zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije
provode se mjere zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva i materijalnih sredstava na području
grada Slavonskog Broda o čemu se svakodnevno informira Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Služba za sustav 112 i Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije.

Izvješće sastavila:
Svjetlana Dudrak

Načelnica
Stožera zaštite i spašavanje

          Grada Slavonskog Broda
                                                                                                        Ilijana Vrbat Pejić


