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ПРЕДМЕТ: Извјештај цивилне заштите општине Језеро за дан 03. и 04. фебруар 2019. 

године 

 

Усљед велике количине падавина и наглог топљења снијега општину Језеро задесила је још 

једна у низу поплава. У ноћи са 2. на 3. фебруар дошло је до излијевања воде из корита ријеке 

Пливе и Јошавке.  

Цивилна заштита општине Језеро евакуисала је једну вишечлану породицу која је била  

смјештена у старој амбуланти породичне медицине. 

Плива и Јошавка нанијеле су велике штете на стамбеним и пословним објектима, 

пољопривредном земљишту, водоводној мрежи и мостовима.  

Поплављено је око 20 стамбених и 10 помоћних објеката, те неколико десетина хектара 

обрадивог пољопривредног земљишта.  

Вода која се излила из корита ријека Јошавке и Пливе „повукла“ се након два дана, али је за 

собом оставила муљ, блато и смеће. 

Поред објеката и пољопривредног земљишта били су поплављени и магистрални пут М5 

Бихаћ – Сарајево (једна саобраћана трака поплављена), регионални пут Р415 који је био 

затворен дана 03.02.2019. године а путници су користили алтернативне правце, и улица, 

односни дио улице 21. Новембра.  

Општина Језеро је формирала комисију за попис  поплављених објекта те ће у наредном 

периоду извршити процјену штете. 

Најважније за општину Језеро је свакако податак да није било људских жртава. 

 

 



Oштећења су видљива и на локалним путевима у насељеним мјестима: 

 Присоје - потребна санација локалног пута у дужини од 2000 m. 

 Љољићи - потребна санација пута у дужини од 2300 m. 

 Перућица - потребна санација пута у дужини од 1300 m. 

 Сињаково – потребна санација пута у дужини од 3400 m. 

 Черказовићи – потребна санација пута у дужини од 1500 м 

 Борци – потребна санација пута у дужини од 2620 м 

 Пут за Мемиће у дужини од 500 м 

 Ђумезлије – потребна санација пута у дужини од 1100 m 

 Скок – потребна санација пута у дужини од 1800 m 

 

Поплава је дјелимично ошетила и мостове у насељеном мјесту Језеро и Љољићи. Велика 

количина воде довела је то испирања ситних честица ипод подлоге  моста па је видљиво 

потонуће моста на једној страни обале, односно на дијелу гдје се спаја мост са обалом. 

Трагова клизишта тренутно нема. 

Због тешке финансијске ситуације општина Језеро није у могућности санирати насталу штету 

на путевима, стамбеним и помоћним објектима, пољопривредном земљишту и мостовима. 

 

 

 

Прилог: Фотографије 

 

 

    Извјештај сачинио:       НАЧЕЛНИК: 

Шеф цивилне заштите општине Језеро                                          __________________________ 

__________________________          (Снежана Ружичић) 

    (Драган Стругаловић) 

 

 

Доставити: 

-Наслову 

-Евиденција 

-А/а 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 



 

 

 


