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Na temelju  Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda i Odluke o
proglašenju stanja elementarne nepogode na poljoprivrednim kulturama, gospodarskim i
infrastrukturnim objektima izazvane velikom količinom oborina – poplavom na čitavom
području Brodsko-posavske županije , Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih
nepogoda, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 7. lipnja 2010. godine, podnosi

         IZVJEŠĆE O ELEMENTARNOJ NEPOGODI
PRVO PRIPOĆENJE

PODACI O VRSTI NEPOGODE
Obilne oborine koje traju od noći 30.5.2010. godine prouzročile su rast vodostaja na
svim vodotocima na području Grada Slavonskog Broda, poglavito u bujičnim vodotocima
i lateralnim kanalima. Od 30.5.2010. godine u 8,00 sati do 1.6.2010. godine u 20,00 sati
palo je ukupno 152 litre po m2.

VELIČINA ZAHVAĆENOG PODRUČJA
Uslijed podizanja vodotoka došlo je do plavljenja okućnica i podruma obiteljskih kuća i
gospodarskih objekata i dijelova prometnica u naseljima Zrinski Frankopan, Brodski
Varoš, Podvinje, Brodsko Vinogorje, u Ulici Sv. Lovre. Uslijed obilnih oborina došlo je do
pojave klizišta u naseljima Podvinje i Brodsko Vinogorje te potrebe evakuiranja i
zbrinjavanja ljudi koji su se našli u ugroženim objektima. Dana 7. lipnja 2010. godine do
10,00 sati zaprimljeno je 49 zahtjeva prijave šteta od elementarnih nepogoda na
građevinama i opremi. Kao posljedica navedenih oborina pojavila su se klizišta u
naseljima Brodsko Vinogorje i Podvinje:

- 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 od dva
metra, a jedan dio zadržavaju stabla oraha svojim korijenjem. Klizište je
trenutno stabilno, a obitelj odbija napustiti stambeni objekt.

- KOŠAREVAC 39E – obitelj Barišić. Objekt ozbiljno ugrožen od klizišta, a
obitelj odbija napustiti stambeni objekt.



- JANIŠEVAC 4 – obitelj Ćorluka. Klizanje tla je aktivno, a obitelj odbija
napustiti stambeni objekt. Izmještena je stoka.

- 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.

- Gaj II – klizanje tla između dvije ceste
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 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 će se u suradnji s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje, Službom za sustav 112 kontinuirano nadzirati te u
potrebi intervenirati.

OŠTEĆENA IMOVINA
U kućama u koje je prodrla voda došlo je do uništavanja inventara ( podovi, instalacije,
namještaj, radni strojevi i uređaji za kućnu uporabu……)
Šteta se bilježi i na okućnicama i vrtovima te na usjevima na poljoprivrednim površinama
( usjevi žitarica, voćnjaci, povrtnjaci)
Velika šteta učinjena je i na infrastrukturalnim objektima kako građanstva tako i na
objektima za javnu uporabu ( ceste, mostovi, nogostupi, kanalizacijska infrastruktura…)
Klizišta koja su nastala uslijed poplave svojim djelovanjem uništavaju cjelokupne
stambene i gospodarske objekte te komunalnu infrastrukturu na područjima zahvaćenim
klizištem te navedena ugroza još traje.



POSLJEDICE ZA STANOVNIŠTVO I GOSPODARSTVO
Navedena nepogoda poremetila je normalno odvijanje života i rada građana grada
Slavonskog Broda te pričinila znatnu materijalnu štetu kako građanima tako i imovini u
vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

PRVA ORIJENTACIJSKA PROCJENA ŠTETE S NOVČANIM I KOLIČINSKIM
POKAZATELJIMA
Stvarnu štetu u materijalnom iznosu u ovom trenutku je nemoguće odrediti zbog
katastrofalnih razmjera posljedica poplave, posebno što je krenulo klizište na cijelom
području Brodskog Brda, od Brodskog Varoša, preko Vinogorje do Podvinja. Prema
prvim pokazateljima i pristiglim prijavama građana i  upravnih odjela Grada, šteta se
procjenjuje u iznosu većem od 450 milijuna kuna, a konačni iznos će se znati po isteku
roka za podnošenje prijava.

POTREBA ŽURNOG POSTUPKA I POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE ELEMENTARNE
NEPOGODE
Neophodna je brza i interventna pomoć Republike Hrvatske kako bi se čim prije
pristupilo sanaciji štete.
Povjerenstvo je od Policijske uprave  zatražilo sve zapisnike o uviđaju sa ugroženih
područja.
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