
Obrana od poplava - Pregled stanja po županijama (14. svibnja 2019. - stanje u 
13:00 sati) 

 
 
 
Sisačko-moslavačka županija 
Ukinuto je izvanredno stanje obrane od poplava: Sunja - Sunja, gdje je u 12:00 sati 
izmjeren vodostaj +231 cm, s tendencijom daljnjeg opadanja. 
 
Izvanredne mjere obrane od poplave: Una – Hrvatska Kostajnica, 13. svibnja u 22:00 sati – 
371 cm. Vodostaj Une kod Hrvatske Kostajnice jutros u 9:00 sati iznosi 419 cm (raste od 3 
do 5 cm po satu). Aktivirana je Vatrogasna zajednica Hrvatska Kostajnica s dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima Selište, Donji Kukuruzari i Majur. Radi se na utvrđivanju nasipa (box 
barijera) u ulici Kavrlja u Hrvatskoj Kostajnici. Zatvorena je prometnica D 47 Dvor - 
Hrvatska Kostajnica zbog izlijevanja rijeke Une kod naselja Kuljani i Zamlaća. Vozi se 
obilazno preko Gline. 
 
Danas u 17:00 sati održat će se sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke 
županije i Stožera civilne zaštite Grada Hrvatska Kostajnica. Prema informacijama OKC 112 
BiH, trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blagi porast 
vodostaja. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago povećanje 
vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane te postupna stabilizacija vodostaja. U 
poslijepodnevnim satima očekuje se pad vodostaja na svim stanicama. 
 
Poplavljena područja Sisačko - moslavačke županije danas je obišao pomoćnik ministra 
Damir Trut, koji će nazočiti i sjednici Stožera civilne zaštite Sisačko - moslavačke županije i 
Grada Hrvatska Kostajnica, zakazanoj za 17:00 sati. 
 
Karlovačka županija 
Hrvatske vode, ispostava Karlovac: proglašene su izvanredne mjere obrane od poplave za 
rijeku Koranu i za rijeku Kupu. Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu u 11:00 sati iznosio je 
+752, a rijeke Korane u Karlovcu u 12:00 sati iznosio je +759 cm. Vrhunac vodenog vala 
rijeke Korane očekuje se tijekom dana. U gradu Karlovcu je u 8:00 sati održana sjednica 
Stožera civilne zaštite. Situacija u gradu Ogulinu i općini Josipdol se smiruje, glavne 
aktivnosti su preseljene na prostor Grada Karlovca i Duga Rese. 
 
Tijekom dana u dopodnevnim satima riješen je problem nedostatnog kapaciteta visoko 
protočnih pumpi za vodom od strane Hrvatskih voda. Sada na području naselja – Mala 



Švarča, Logirište i Mostanje – ušće Mrežnice u Koranu, koja su branjena s box barijerama 
puno bolja situacija. U 14.00 sati je održana sjednica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca 
kojem su nazočili ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor 
Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Karlovačke županije Damir Jelić. Sjednicu je vodio 
gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić. Zoran Đuroković je istaknuo kako su box 
barijere vrlo učinkovito i efikasno obranile GČ i MO na utoku rijeke Mrežnice u Koranu. Na 
terenu je trenutno je angažirano 51 vatrogasac, 40 djelatnika gradskih komunalnih tvrtki, 
45 stanovnika MO (koji će se rotirati) te 100djelatnika Hrvatskih voda i njezinih 
kooperanata. Po zahtjevu župana i dogovora s ministrom obrane 100 vojnika iz 
Inžinjerijske pukovnije je u pričuvi i čeka poziv JLP(R)S. Po izjavi gradonačelnika trenutno 
domicilne snage su dostatne za obranu od poplave ako ne eskalira meteorološka situacija 
na terenu. Obrana od poplave na području Grada Ogulina je zadovoljavajuća, rijeka Dobra 
se povlači. 
  
Brodsko - posavska županija 
Danas je održana je sjednica Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije kojoj su 
osim članova stožera prisustvovali i čelnici JLS. Tema već ranije najavljene sjednice bila je 
priprema za turističku i požarnu sezonu 2019., no obzirom na pogoršanje vremenskih 
prilika u dnevni red je uvršteno i stanje obrane od poplava. Prema izvješću koje su podnijeli 
rukovoditelji VGI Brodska-posavina i VGI Šumetlica-Crnac na prostoru Brodsko-posavske 
županije neće biti prognoziranih visokih vodostaja na laterarnim kanalima jer se 
prognozirana količina oborina smanjila. U narednim danima očekuje se porast rijeke Save 
zbog doticanja većih količina vode iz rijeka Vrbas i Bosna. Trenutno je na snazi pripremno 
stanje obrane od poplava, a redovne mjere za Slavonski Kobaš bit će najvjerojatnije 
proglašene tijekom sutrašnjeg dana. Na ostalim dionicama vrhunac vodnog vala se očekuje 
tijekom vikenda. Hrvatske vode imaju dovoljan broj vreća za punjenje pijeskom, vrši se 
košnja nasipa na dijelovima gdje su proteklih godina uočena procjeđivanja nasipa, a radi 
lakšeg praćenja eventualne pojave novih procjeda. Precrpne stanice rade u dnevnom 
režimu. Trenutno nije potrebno angažiranje dodatnih snaga (vatrogastvo, civilna zaštita), a 
u zavisnosti od stanja na terenu u narednom periodu, bit će ponovno sazvana sjednica 
Stožera civilne zaštite. 
 
TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA 
 
Izvanredne mjere: Una – Hrvatska Kostajnica; Korana - Karlovac; Kupa – Karlovac 
Redovne mjere:  Glina – Vranovina; Ilova – Maslenjača, Garešnica, Veliko Vukovje; Potok 
Vojlovica - Čačinci 
Pripremno stanje: Sava – Ustava Trebež, Jasenovac, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, 
Slavonski Brod; Bednja – Železnica, Tuhovec; Bregana – Koretići; Glogovnica – Koritna; 



Krapina – Kupljenovo; Lonja – Lonjica most; Pakra – Janja Lipa; Zelina – Božjakovina; Kupa – 
Jamnička Kiselica, Farkašić; Korana – Luketići, Slunj uzvodni, Veljun, Velemerić; Gornja 
Dobra – Turkovići; Mrežnica – Juzbašići; Kupčina – Lazina brana; Glina – Široka Rijeka, Glina 
OK Kupa-Kupa – Donja Kupčina 
 
 
STANJE I TENDENCIJA VODOSTAJA 
 
SAVA: Vodostaji Save do Rugvice s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda. 
Očekuje se da će vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac dosegnuti pripremno stanje obrane 
od poplava u srijedu (15. svibnja 2019.) s očekivanim vrhom vodnog vala u petak (17. 
svibnja 2019.). Vodostaji u Jasenovcu su u pripremnom stanju obrane od poplava te bi 
tijekom dana vodostaji trebali ući u redovne mjere obrane od poplava, s vrhom vodnog vala 
u četvrtak (16. svibnja 2019.). Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u 
domeni srednje visokih i visokih voda. Lijevi pritoci Save u gornjem dijelu sliva su u 
stagnaciji s tendencijom opadanja, dok se u donjem dijelu sliva očekuje porast vodostaja 
na lijevim pritocima. Vezano na visinu vodostaja rijeke Save na mjerodavnom vodomjeru 
Slavonski Šamac, na kojem je danas u 11:00 sati zabilježen vodostaj +403 cm, s 
tendencijom daljnjeg porasta, uvedene su pripremne mjere obrane od poplava. 
 
KUPA: Zbog intenzivnih oborina proteklih dana na slivu Kupe vodostaji su rasli, no 
prognozirane oborine su se smanjile te će doći do opadanja i stagnacije u gornjem dijelu 
sliva. Na rijeci Kupi vodostaji do Brodarca su u opadanju s tendencijom opadanja, u 
domenama od srednje niskih do srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s 
tendencijom porasta, u domeni srednje visokih i visokih voda. Vodostaji u Karlovcu - na 
Kupi su u redovnim mjerama obrane od poplave, a na Korani su u izvanrednim mjerama, 
koje vjerojatno neće biti premašene na obje hidrološke postaje. Maksimumi vodostaja u 
Karlovcu bi mogli biti danas oko podneva. Gornja Dobra je u opadanju s tendencijom 
opadanja. Mrežnica je u stagnaciji s tendencijom opadnja. Gornja i srednja Korana je 
dosegla svoje maksimume vodostaja te će tijekom dana opadati, dok je donja Korana još u 
porastu. Glina je u porastu te se očekuje daljnji porast. Maksimum vodostaja u Glini će biti 
tijekom večernjih sati u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. 
 
UNA: Vodostaji u Hrvatskoj Kostajnici su u porastu s tendencijom porasta, u domeni 
srednje visokih i visokih voda. U Hrvatskoj Kostajnici vodostaji su u izvanrednim mjerama 
obrane od poplave te se vrh vodnog vala očekuje tijekom večeri/noći. 
 
MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje 
niskih voda. Vodostaji Drave do Belišća su u porastu s tendencijom porasta, u domeni 



srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni 
srednje niskih voda. 
 
 
Prognoza oborina za iduća 3 dana: Prema raspoloživim hidrometeorološkim prognozama u 
iduća tri dana u kontinentalnoj Hrvatskoj očekuju se manje količine oborina od 15-30 mm, 
što bi trebalo dovesti do postepene stabilizacije, odnosno prestanka porasta vodostaja te 
od sutra i osjetnijem opadanju vodostaja na najugroženijim područjima oko Karlovca i 
Hrvatske Kostajnice. 
 
Stanje vodostaja možete pratiti OVDJE 
 
Prema informacijama iz Hrvatskog autokluba, zbog poplava prekinut je promet na 
sljedećim prometnicama: 
   

 DC36 Karlovac-Šišljavić, u mjestima Koritinja, Gradec Pokupski i Lijevo Sredičko, 
 DC47 Hrvatska Kostajnica-Dvor u mjestima Kuljani i Zamlaća, 
 ŽC3201 Donja Mlinoga-Jabukovac, 
 ŽC3231 Glina-Veliki Obljaj u mjestu Šibine, 
 ŽC3223 Topusko-Maljevac u mjestu Staro Selo, 
 ŽC2201 Hrastovica-Zelena Dolina. 

 
Zbog izlijevanja vode na cestu vozi se usporeno na DC1 kod mjesta Prijeboj. Zbog srušenih 
stabala u prekidu je promet na Sljemenskoj cesti.  
   

 

 
OBRANA OD POPLAVA - 14. svibnja 2019., stanje u 8:00 sati (iz Izvješća Hrvatskih voda od 
13. svibnja u 20:00 sati) 
  
Vodostaji Une su u porastu s tendencijom porasta, u domenama od srednjih do visokih 
voda. Očekuje se značajan porast vodostaja, a maksimum u Hrvatskoj Kostajnici bi mogao 
biti tijekom večeri/noći 14. svibnja, kada se očekuje vrh vodnog vala te bi vodostaji mogli 
dosegnuti izvanredno stanje mjera obrane od poplava. 
 
Vodostaji na slivu Kupe u gornjim dijelovima sliva (Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Glina) 



su u naglom porastu te su vodostaji na pripadnim hidrološkim postajama ušli ili će uskoro 
ući u domene obrane od poplava. U Karlovcu na Kupi i Korani vodostaji će dosegnuti 
pripremno stanje obrane od poplava, a vrh vodnog vala očekuje se tijekom 14. svibnja, kad 
bi vodostaji mogli ući u redovne i izvanredne mjere obrane od poplava. Nizvodno od 
Karlovca vodostaji su u porastu s tendencijom porasta. Očekuje se da će vodostaji 
dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava tijekom večeri/noći. Vrh vodnog vala u 
Farkašiću može se očekivati tijekom četvrtka 16. svibnja. U Ogulinu (Gornja Dobra) tijekom 
dana postoji mogućnost poplavljivanja. 
 
Vodostaji Save i njenih lijevih pritoka su u porastu s tendencijom porasta, u domenama od 
niskih do srednje visokih voda. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac dosegnut će 
pripremno stanje obrane od poplava u srijedu 15. svibnja s očekivanim vrhom vodnog vala 
u petak 17. svibnja. Vodostaji u Jasenovcu dosegnuli su pripremno stanje obrane od 
poplava te se tijekom dana očekuje da će vodostaji biti u redovnim mjerama obrane od 
poplava, s vrhom vodnog vala u petak 17. svibnja. Zbog vremenske situacije u BiH 
vodostaji u donjem toku Save također će biti u porastu. 
 
Također su u porastu i vodostaji rijeka u Lici (Lika, Gacka, Novčica) uz mogućnost 
izlijevanja iz korita. 
 
Vodostaji Mure su u blagom porastu s tendencijom blagog porasta, u domeni srednje 
niskih voda. 
 
Vodostaji Drave do Osijeka su u stagnaciji s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih 
voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih 
voda. 
 
Vodostaji Dunava su u blagom porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih 
voda. 
 
Postoji mogućnost bujičnih poplava na području Rijeke i Primorja, Gorskog kotara, Like, 
Banovine, Korduna, sjeverne i srednje Dalmacije i unutrašnjosti te na vodotocima koji se 
slijevaju s Bilogore, Papuka, Psunja i Krndije. 
  
Stanje vodostaja rijeke Bosne, Vrbasa, Sane, Une i Drine 13. svibnja 2019. od 16:00 sati: 
Vodostaji rijeke Bosne, Vrbasa, Une i Sane u protekla 24. sata su bili u porastu, uz 
izraženiji porast vodostaja Une Sane i Vrbasa što će se odraziti na stanje vodostaja rijeke 
Save nizvodno od Jasenovca, pri čemi nema proglašenih mjera obrane od poplava osim za 
rijeku Vrbas u Delibašinom Selu gdje su vodostaji dosegli i premašili vrijednosti izvanredne 



obrane od poplava za 106 cm. 
 
Hrvatske vode proglasile su izvanredne mjere obrane od poplave za rijeku Koranu, dok su 
za rijeku Kupu još uvijek na snazi redovne mjere obrane od poplave. Vrhunac vodenog vala 
rijeke Korane očekuje se tijekom dopodnevnih sata (prema jučerašnjoj prognozi). Najveće 
aktivnosti se danas očekuju u Gradu Karlovcu, gdje je za 8.00 sati zakazana nova sjednica 
Stožera civilne zaštite. Uslijed izlijevanja vodotokova zatvorene su sljedeće prometnice: 
   

 ŽC3266 Bogovolja - Furjan, rijeka Korana 
 na području Duge Rese od 15:45 zbog izlijevanja rijeke Mrežnice zatvorena je LC Mrežnički 

Varoš - Mrežnički Brig 
 ŽC3183 preko pontonskog mosta u Zvečaju zatvorena za promet zbog izlijevanja rijeke 

Mrežnice 
 u Karlovcu LC Donje Mekušje – Husje 

 
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana očekuje nas 
promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. Oborina 
lokalno može biti obilna, ponajprije na istoku, a u višem gorju bit će i snijega. Na kopnu će 
puhati umjeren, u prvom dijelu dana i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, 
a na Jadranu jaka i mjestimice olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, samo na 
krajnjem jugu slabo i umjereno jugo. Najviša temperatura u većini krajeva između 7 i 12, a 
u Dalmaciji do 17 °C. 
 
STANJE PO ŽUPANIJAMA 
 
Sisačko - moslavačka županija 
Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine Sunja - došlo je do porasta vodostaja 
rijeke Sunje, koja je 13. svibnja ušla u redovne mjere obrane od poplava, u 10:30 sati 
proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava, a u 19:00 sati proglašeno je 
izvanredno stanje.  Od 20:30 sati zbog vode na kolniku zatvorena je za promet državna 
cesta D 224 Sisak-Sunja kod mjesta Blinjski Kut. Komunalne službe i vatrogasci su na 
terenu te je od Hrvatskih voda zatražena određene količine pijeska i vreća. Hrvatske vode u 
Krivaju postavljaju vreće s pijeskom na nasip Sunje. Tijekom 13. svibnja zabilježeno je 20-
ak dojava vezano na otežano odvijanje cestovnog prometa uslijed stabala na cesti, 
ispumpavanja podrumskih prostorija i probleme u opskrbi električnom energijom. Hrvatske 
vode su izdale obavijest - upozorenje za povlačenjem stoke iz Lonjskog i Odranskog polja. 
Došlo je do porasta svih vodostaja na vodotocima na području Županije, a naročito manjih 



vodotoka. Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine Dvor zbog mogućnosti 
izlijevanja vode u Kuljanima. Načelnik Općine Dvor zatražio je tri pumpe s pripadajućom 
opremom od Sisačko - moslavačke županije, zbog pripreme za ispumpavanje vode iz 
podruma u Kuljanima. 
  
Karlovačka županija 
 
Do 19:00 sati 13. svibnja: 
Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, do 14. svibnja mora se napuniti 
ukupno 15.000 vreća s pijeskom i moraju biti otpremljene na vanjske lokacije. Napravljen 
je raspored rada jakih pumpi između Hrvatskih voda i vatrogasaca Grada Karlovca. 
Prognoza vodostaja je maksimalni vodeni val Korane od 700-750 cm u dopodnevnim 
satima 14. svibnja 2019. Za rijeku Kupu ne očekuju porast iznad redovnih mjera, ali će 
Korana usporiti protok Kupe kroz Karlovac. Za 14. svibnja je zakazana nova sjednica 
Stožera za Grad Karlovac i glavna operativna zadaća je postavljanje mobilne brane uz D36 
u mjestu Koritinja. Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ogulina na kojoj je 
odlučeno da će se preventivno napuniti oko 1.000 vreća s pijeskom, koje će se dostaviti na 
moguće lokacije plavljenja. Sjednica Stožera civilne zaštite Grada Duga Resa održana je 13. 
svibnja u 9:00 sati i dogovorene su aktivnosti vezano za obranu od poplave i gradonačelnik 
je dao nalog komunalnom poduzeću da napune oko 1.000 vreća s pijeskom za obranu od 
poplave uzvodnih naselja od Duga Resa. Čelnici općine Josipdol u jutarnjim satima su obišli 
trenutna područja plavljenja uz korito Stare Mrežnice (puni se preljevom od HE Sabljaci) i 
potoka Munjave i po njihovim riječima situacija je pod kontrolom. U Općini Plaški došlo je 
do plavljenja jedne lokalne ceste i situaciju pod kontrolom imaju operativne snage 
vatrogastva i HGSS-a. Sazvana je zajednička sjednica Stožera civilne zaštite Karlovačke 
županije i Grada Karlovca u 11:00 sati, koju je vodio župan Karlovačke županije. Hrvatske 
vode su prezentirale trenutnu prognozu vodostaja te sukladno toj prognozi određene su 
zadaće pojedinim operativnim snagama i pravnim osobama. Zahtjev Grada je za žurno 
punjenje najmanje 5.000 vreća s pijeskom. 
 
Ličko-senjska županija 
  
Nakon poplavom ugroženog zaseoka Korana, u Osnovnoj školi Mukinje (izmješteno mjesto 
održavanja sjednice) u 14:30 sati održana je izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite 
Općine Plitvička Jezera, na kojoj je dogovoreno: 
   

 za slučaj potrebe evakuacije 9 starijih osoba iz zaseoka Korana, dogovoren način, pravci i 
mjesto smještaja za iste 



 za provedbu evakuacije (u koliko bude potrebna) zaduženi su vatrogasci i OD Crvenog 
križa Plitvička Jezera 

 smještaj za evakuirane osobe osigurao NP “Plitvička jezera“ 
 u toku je obilazak ugroženog terena od strane načelnika Općine Plitvička Jezera i članova 

Stožera civilne zaštite 
 JVP Plitvička Jezera i vatrogasna postrojba NP“Plitvička jezera“ su dobile zadatak dežuranja 

na ugroženom području do daljnjega 

 
Angažirane operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite: JVP Plitvička Jezera, NP 
“Plitvička jezera“, Vatrogasna postrojba NP “Plitvička jezera“, Komunalno poduzeće 
Korenica, OD Crvenog križa Plitvička Jezera. 
  
Brodsko-posavska županija 
 
U prijepodnevnim satima održan je sastanak s načelnikom Stožera civilne zaštite Brodsko-
posavske županije i županijskim vatrogasnim zapovjednikom na temu obrane od poplava. 
Budući da se očekuje porast vodostaja lateralnih kanala u 5 općina i gradu Slavonskom 
Brodu, poslano je upozorenje s preporukom da se u pripravnost stave Stožeri civilne 
zaštite, postrojbe civilne zaštite, vatrogasne postrojbe i druge službe. Za 14. svibnja u 
11.00 sati  zakazana je sjednica Stožera civilne zaštite Brodsko -posavske županije na koju 
su pozvani gradonačelnici i svi načelnici općina na temu TURS-a i protupožarne sezone. 
Prva točka dnevnog reda, obzirom na novonastalu situaciju, bit će izvješće Hrvatskih voda 
o stanju obrane od poplava. 


