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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 36. став (2) тачка 29) 
Статута општине Градишка (''Службени гла-
сник општине Градишка'', број: 4/17), Ску-
пштина општине Градишка на сједници одржа-
ној дана 31.10. 2017. године,   д о н и ј е л а   ј е 
 

Е Т И Ч К И   К О Д Е К С 
 

за изабране одборнике у Скупштини 

општине Градишка 
 

I   У В ОД 

Члан 1. 
(1) Овим кодексом изабрани одбо-

рници у Скупштини општине Градишка (у 
даљем тексту: Одборници) промовишу етичке 
принципе и стандарде свог понашања, којих ће 
се придржавати како би у области свог дјело-
вања мандат остварили у најбољем  интересу  
свих грађана општине. 

(2) Одборници Скупштине општине 
Градишка, као непосредно изабрани предста-
вници свих грађана у општини Градишка уза-
јамно, се  обавезују на поштовање овог коде-
кса, а све  у циљу јачања повјерења јавности, 
личног и политичког интегритета и ауторитета 
који припада Скупштини општине Градишка и 
њима као њеном саставном дијелу. 

(3) Поједини изрази употребљени у 
овом кодексу за означавање мушког или 
женског рода подразумјевају оба пола. 

 

 
 
 
 

 

 

II   ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА 

 

Члан 2. 

Усвајањем Етичког кодекса за иза-
бране одборнике у Скупштини општине Гради-
шка (у даљем тексту: Кодекс) одборници преу-
зимају обавезу да ће се у циљу обављања свих 
дужности у Скупштини општине Градишка и 
према јавности у цјелини, придржавати при-
нципа примјене приоритета закона и општег 
интереса, одговорности и искрености, забране 
примања и давања мита и корупције, отворено-
сти у саопштавању и односима са медијима, 
избјегавања сукоба интереса, правилног упра-
вљања ресурсима и узајамног поштовања. 
 

1. Приоритет примјене закона и општег  

     интереса 
 

Члан 3. 

(1) У свом цјелокупном дјеловању 
одборници ће увијек  поштовати  приоритет  
примјене закона и општег интереса и своје 
активности ће усмјерити и дјеловати у оства-
ривању јавног интереса. 

(2) Одборници ће у свом дјеловању 
увијек имати на уму да су изабрани предста-
вници свих грађана у општини Градишка и 
дјеловаће у општем интересу, а не у свом дире-
ктом или индиректном личном интересу или 
приватном интересу појединаца или група 
појединаца. 
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(3) У вршењу своје функције, одбо-
рници ће увијек заступати општи интерес у 
односу на интересе политичких субјеката. 

(4) Увијек ће се трудити да своје одлу-
ке и активности реализују искључиво у оквиру 
прописа и  по процедурама које су предвиђене 
прописима. Ниједну своју одлуку неће дони-
јети, нити ће гласати, нити ће прећутати да 
јавно изнесу свој став уколико им је познато да 
одређени акт који треба да се донесе није у  
складу са прописима или да није поштована 
прописана процедура његовог доношења. 

(5) Осјећајући властиту одговорност 
одборник неће свој положај користити за дава-
ње приједлога аката или инсистирати на доно-
шењу аката за која зна или је очигледно да су 
супротни прописима 
 

2. Одговорност и искреност 
 

Члан 4. 

Одборници ће своју функцију обавља-
ти савјесно и транспарентно, за своје су одлуке 
и активности одговорни суду јавности и Ети-
чком одбору и биће увијек спремни да се 
подвргну било којој врсти контроле која одго-
вара њиховом положају. 

 

Члан 5. 

У свом дјеловању одборници ће, 
према својим знањима и способностима, увијек 
само-стално доносити своје одлуке за које су 
одговорни, увијек имајући у виду најбоље 
рјешење за интересе грађана. 
 

3. Забрана примања и давања мита и  

    корупције 
 

Члан 6. 

Одборници ни у ком случају неће у 
обављању својих функција примати или давати 
неку накнаду, обећавати награду или какву 
другу корист или на било који други начин се 
понашати тако да се то може окарактерисати 
као активно или пасивно подмићивање по 
важећем законодавству. 

 

4. Отвореност у саопштавању и односи са    

    медијима 

 

Члан 7. 
(1) Одборници ће у свом дјеловању и у 

вези са својим одлукама које доносе,  увијек бити 
отворени и ниједном својом активношћу неће 

избјегавати да јасно и јавно саопште своје ставо-
ве и разлоге за властите одлуке и понашање. 

(2) Према захтјевима медија ће по-
штено и  у потпуности  пружати информације 
везане за обављање њихових дужности, али 
неће директно пружати ниједну  повјерљиву  
информацију или информацију која се тиче 
живота одборника или трећих лица. 

 
5. Избјегавање сукоба интереса 

 

Члан 8. 

(1) Одборници ће се у сваком случају 
придржавати одредаба Закона о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске и других закона који уређују неспо-
јивост функција одборника са функцијом или 
положајем у  локалној  управи, државном орга-
ну или јавним предузећима. У свим случаје-
вима наступања сукоба интереса одборник ће 
одмах пријавити такав случај и поступити по 
важећим прописима у таквим околностима. 

(2) Одборник не може гласати по било 
којем питању које се непосредно тиче при-
вредног друштва у којем он или члан његове 
породице има финансијски интерес и дужан је, 
када се нађе у таквим ситуацијама, уздржати се 
од гласања, те на сједници објаснити разлоге 
због којих се уздржао од гласања. 

(3) Одборник ће се уредно придржа-
вати захтјева за пријаву података или давање 
информација о функцијама које заузима, зани-
мању или промјенама у његовој имовини. 

 
6.Управљање ресурсима 

 

Члан 9. 
(1) Одборници ће са највећом пажњом 

и осјећањем властите одговорности усмјера-
вати своје понашање и одлуке које се односе 
на финансијска средства и управљање имо-
вином Општине, искључиво у складу са пропи-
сима и општим  интересом.  Својим  понаша-
њем неће дати повода, нити активно или паси-
вно учествовати у припремању или подстицати 
доношење неправилних одлука које би могле 
донијети личне користи или остварења  нечијег 
приватног интереса са којима су повезани 
финансијским или неким другим интересом. 

(2) Одборници ће се уздржавати од 
свих акција које би требало да се заврше избо-
ром, именовањем или постављањем лица на 
одређене позиције, а да се при томе не спро-
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воде прописи, не обезбиједи поступак отворе-
не јавне конкуренције, независне провјере и 
поштовање принципа квалитета, професиона-
лности, знања, стручности и способности. 
 

7. Узајамно поштовање и уважавање 

 
Члан 10. 

(1) У међусобној комуникацији и 
уопште комуникацији са јавношћу одборници 
ће у сваком случају иступати са уважавањем и 
поштовањем, његовати културу дијалога, јасно 
саопштавати своје мисли и идеје, избјегавајући 
коришћење израза који могу вријеђати или 
омаловажавати друге одборнике, личности или 
групе, на тај начин поштујући једнака права 
свих на уважавање њихове личности и увје-
рења. 

(2) У обављању својих функција одбо-
рници ће уважавати улогу запослених у лока-
лној управи. Неће од њих захтјевати да преду-
зму или пропусте било коју радњу којом би  
дали предност појединцима или групама с 
циљем остваривања директне или индиректне 
личне користи. 

(3) Одборници ће у свом раду и одно-
су према другим одборницима, личностима и 
групама одржавати дигнитет Скупштине. 

(4) Поштујући обавезе одборника да 
су дужни присуствовати сједницама Скупшти-
не општине и радних тијела чији су чланови, а 
уважавајући једни друге, неће напуштати за-
сједање прије завршетка, а ни током трајања, а 
да прије тога не саопште јавно или предсје-
давајућем разлог повременог или потпуног 
напуштања засједања. Ако су оправданим ра-
злогом спријечени да присуствују састанцима 
или сједницама на које су уредно и благовре-
мено позвани, предсједавјаућем ће саопштити 
те разлоге, а он ће Скупштину, радно тијело 
или присутне на састанку, обавијестити о 
разлогу  изостанка  позваног одборника. 

(5) Такође, одборници неће без опра-
вданог разлога изостајати са јавних манифе-
стација или јавних скупова на које су уредно и 
благовремено позвани у својству изабраног 
представника. О разлозима евентуалног изо-
станка благовремено ће обавијестити организа-
тора манифестације или скупа. 
 
 
 
 
 

III   ЕТИЧКИ ОДБОР И ПРАЋЕЊЕ   

        ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА 

 

Члан 11. 

(1) У циљу обезбјеђења примјене овог 
кодекса, Скупштина општине образује посебан 
Етички одбор за праћење кодекса (у даљем 
тексту:  Одбор). 

(2) Одбор има седам чланова од којих 
се предсједник и два члана бирају из реда 
одборника а четири члана се бирају из реда 
угледних и афирмисаних грађана у јавном 
животу. 

(3) Приликом избора чланова Одбора, 
водиће се рачуна о равномјерној заступљено-
сти оба пола у Одбору. 

(4) Одбор ради у складу са Пословни-
ком о раду Одбора, којим се регулишу сва пи-
тања која се односе на начин и поступак рада 
Одбора. 

(5) Пословник о раду Одобра, доноси 
Одбор на првој  сједници. 
 

Члан 12. 

Одбор прати примјену кодекса, а наро-
чито јавно изнесене примједбе и препоруке у 
било ком облику, поступа по појединачним 
пријавама за  утврђивање  постојања  кршења 
кодекса, доставља извјештај Скупштини 
општине о проведеном поступку са предлогом 
санкције за одборника. 
 

Члан 13. 

(1) Одборници, се узајамно подсјећају 
и позивају на обавезност поштовања принципа 
понашања утврђених овим кодексом. 

(2) Предсједник Скупштине општине 
и Одбор, са  највећом  пажњом  прате, оства-
ривање принципа утврђених овим кодексом и 
овлашћују се да у сваком моменту упозоре на 
обавезу понашања у складу са кодексом, као и 
да  предузму  друге  мјере  у складу са Посло-
вником о раду Одбора. 

(3) Одборници својим активностима 
подстичу одржавање грађанских дискусија као 
облика непосредног учешћа грађана у доно-
шењу одлука Скупштине општине, а на којима 
грађани износе своја виђења, између осталог и 
о поштовању одредби овог кодекса. 
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Члан 14. 

(1) Предсједник Скупштине општине, 
одборници и сваки грађанин има право да  
поднесе писмену пријаву повреде кодекса, а у 
пријави обавезно наводе, у чему се састоји 
повреда кодекса и доказе којим то потврђују. 

(2) Одбор разматра пријаву и овла-
шћен је, да проведе поступак испитивања  
основаности пријаве, да проведе потпуни дока-
зни поступак и након тога одлучи да ли по-
стоји повреда неке од одредби овог кодекса. 

(3) Ако Одбор закључи, да није било 
по-вреде неке од одредби овог кодекса, о томе 
обавјештава подносиоца пријаве и о томе на-
јмање једном годишње извјештава Скупштину 
општине. 

(4) Ако Одбор закључи, након прове-
деног поступка, да је повријеђен Кодекс, оба-
вјештава јавност о повреди и доставља извје-
штај Скупштини општине о проведеном посту-
пку. 

(5) У случају поступања у складу са 
претходним ставом, Одбор Скупштини доста-
вља и приједлог санкције за одборника. 

(6) Када Одбор утврди повреду Коде-
кса, иста се обавезно објављује у Службеном 
гласнику општине Градишка и на огласној 
табли Општине. 

 
Члан 15. 

(1) Скупштина општине, у случају 
када је Одбор утврдио да је дошло до повреде 
Кодекса, одборнику може изрећи санкцију 
умањења мјесечне надокнаде за 20 % у трајању 
од једног мјесеца.  

(2) У случају да одборник у току 
мандата понови повреду Кодекса, Скупштина 
му може изрећи санкцију умањења мјесечне 
надокнаде за 20 % у трајању до три мјесеца. 

 

Члан 16. 

(1) Санкција умањења мјесечне надо-
кнаде из претходног члана  се  извршава  до-
ставом закључка  одборнику према коме је 
мјера изречена. 

(2) Одјељење за финансије обезбјеђује 
извршење умањења новчане накнаде на основу 
закључка из претходног става,  умањењем 
накнаде за рад одборника. 
 
 

 

IV   ПРОМОЦИЈА ЕТИЧКИХ ПРИНЦИПА 

 

Члан 17. 

(1) Својим активностима одборници 
ће обезбиједити промоцију  овог  кодекса  у 
јавности и медијима. 

(2) Овај кодекс ће се објавити и као 
посебна публикација након његовог ступања 
на снагу. 
 
V   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 
Одборници Скупштине општине на-

кон потписивања свечане изјаве, у складу са 
Пословником Скупштине општине, потписују 
и Изјаву о прихватању и обавези поштовања 
Етичког кодекса. Изјаву о прихватању и оба-
вези поштовања Етичког кодекса потписује и 
Начелник општине. 

 

Члан 19. 

Ступањем на снагу овог кодекса пре-
стаје да важи Етички кодекс за изабране 
одборнике у Скупштини општине Градишка и 
Начелника општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 6/04). 

 

Члан 20. 

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања  у  ''Службеном  гла-
снику општине Г р а д и ш к а ''. 
 

Број: 01-022-380/17                                                                                             
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а                   
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 
 
 
 

 _____________________________ 
 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 97/16) и чл. 36. и 87. Стату-
та општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 4/17), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 
31.10.2017. године  д о н о с и  
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О Д Л У К У 
 

о комуникацији између локалне управе и 

грађана 
 

Члан 1. 

У циљу побољшања општинске регу-
лативе, већег повјерења грађана у локалну 
власт и јачања демократије, носиоци општи-
нске власти имају обавезу да стално уна-
пређују комуникацију са грађанима. 
 

                                                                         

Члан 2. 

Комуникација између грађана и носи-
оца општинске власти одвија се редовно и по 
обостраној потреби. 
 

Члан 3. 

Носиоци локалне власти обезбјеђују редовну 
комуникацију на сљедећи начин 
 
 
 
 

Р. Бр. Циљеви Активности 
Средства 

комуникације 
Вријеме 

Одговорна 

оргаизациона 

јединица / особа 

1. Издавање и 
дистрибуција 
општинског 
службеног гласника 

Штампано гласило  
Интернет 

континуирано 
Одговорни уредник 
гласника 

2. Директни пренос 
сједница Скупштине 
општине 

Радио Градишка 
Инфо+ канал 

континуирано 
Секретар Скупштине 
општине  

3. Издавање и 
дистрибуција листа 
„Градишке новине“ 

Штампано гласило, 
интернет 

квартално 
Одговорни уредник 
листа 

4. Ажурирање веб 
странице Општине 
+ постављен е-
регистар 

интернет континуирано 

Шеф одсјека за ИТ и 
стручни савјетник за 
односе са јавношћу и 
протокол 

5. Пружање услуга на 
једном мјесту – 
Шалтер сала 

Интерна шема зграде 
Водичи 
Интернет 
Директни контакт 

континуирано 

Начелник Одјељења 
за општу управу, шеф 
Одсјека за управне 
послове и Шалтер 
салу 

6 Достављање 
информација у складу 
са Законом о слободи 
приступа 
информацијама 

Рјешење о одобрењу 
приступа 
информацијама 

Континуирано 
У прописаним 

роковима 

Службеник за 
приступ 
информацијама, 
руководиоци 
организационих 
јединица 

1. 

Информисање 
грађана о раду 
општинске 
управе и 
Скупштине 
општине 

7. Обавјештења о 
значајним догађајима 
на подручју општине 

Инфо-табла у 
Општини 
Плакати 
р/тв 
Интернет 
Комуникација са 
мјесним зајеницама 
Директна 
комуникација 

У складу са 
календаром 
значајних 
догађаја 

Надлежна одјељења и 
службе у оквиру 
планираних средстава 

1. Снимање захтјева и 
потреба буџетских 
корисника 

Упитник Одјељења за 
финансије 
Директна 
комуникација 

Буџетски 
календар 

Начелник Одјељења 
за финансије 

2. 

Укључивање 
грађана у 

доношење и 
реализацију 

буџета 
2.Утврђивање 
приоритета у мјесним 
заједницама 

Анкета и критерији  
Јавна расправа у МЗ 
по подручјима 
мјесним 
канцеларијама 

Буџетски 
календар 

Начелник одјељења за 
финансије 
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3. Прибављање 
мишљења и сугестија 
грађана на нацрт 
буџета 

Веб страница 
Јавне расправе 
Директна 
комуникација 

Буџетски 
календар 

 

4. Информисање 
грађана о потреби и 
значају напалте 
општинских накнада 
и такси 

Р/ТВ (обавејштења) 
Интернет, Леци 

Кампања, 
периодично 

Начелник Одјељења 
за финасије, 
Начелник Одјељења 
за просторно уређење 
и грађење, Начелник 
Одјељења за стамбене 
и комуналне послове 

1. Стручно праћење, 
анализа и предлагање 
рјешења 

Сједнице савјета за 
просторне планове 
Интернет  
Р/ТВ локално 

У току израде и 
доношења 

планова 

Начелник Одјељења 
за просторно уређење 
и грађење 

3. 

Укључивање 
грађана у 
доношење 
просторно-

планске 
документације 

2. Излагање нацрта, 
планова и 
прикупљање 
мишљења и сугестија 
грађана 

Огласна плоча, 
Интернет 
Јавна расправа 

30 дана 
Начелник Одјељења 
за просторно уређење 
и грађење 

1. Добијање мишљења 
грађана о друштвено-
економском 
планирању у општини 

Састанци партнерске 
и секторских група 
Анкета  

У зависности 
од израде 

стратешких 
докумената 

Начелник Одјељења 
за привреду, 
Начелник Одјељења 
за друштеве 
дјелатности, 
Начелник Одјељења 
за економски развој 

4. 

Укључивање 
грађана у процес 

друштвено-
економског 

планирања и 
реализације 
стратешких 
докумената 

2. Учествовање 
грађана у доношењу и 
реализацији развојних 
и оперативних 
планова (дефинисање 
листе приоритета) 

Радионице 
Састанци партнерске 
и секторских група и 
других радних тијела 
начелника 
Анкета  
Јавна расправа, 
зборови грађана, 
грађанске 
иницијативе и 
поднесци (по 
потреби) 

IV квартал 
текуће године. 

Надлежна одјељења у 
оквиру планираних 
средстава 

1. Развијање свијести 
грађана о значају 
њиховог учествовања 
у доношењу и 
провођењу 
општинских прописа 

Р/ТВ 
Анкета 
Директна 
комуникација са 
мјесним заједницама 
и удружењима 
грађана 

Кампања 
повремено 

Начелници 
надлежних одјељења 
и Стручни савјетник 
за односе са јавношћу 
и протокол 

5. 

Укључивање 
грађана у 
доношење 

општинских 
прописа 

2. Учешће у процесу 
доношења значајних 
општинских прописа 

Грађанске 
иницијативе 
Укључивање грађана 
у консултативна 
тијела 
Јавна расправа 
Веб страница 
Директна 
комуникација са 
мјесним заједницама 
и удружењима 
грађана 

По потреби 

Начелници 
надлежних одјељења 
и Стручни савјетник 
за односе са јавношћу 
и протокол 
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1. Канцеларија за 
посланике у Народној 
скупштини и 
Парламентарној 
скупштини БиХ 

Директна 
комуникација 

Континуирано  
Секретар Скупштине 
општине Градишка 

2.Сати грађана путем 
отворене канцеларије 
за пријем грађана 

Директна 
комуникација 

Према 
утврђеном 
распореду 

Секретар СО 
Градишка 

3. Рубрика питајте 
одборника на веб 
страници Општине 

Интернет  Континуирано 
Шеф одсјека за ИТ, 
Секретар СО 
Градиша 

6. 

Унапређење 
комуникације 
Скупштине 
општине са 
грађанима и 

законодавним 
властима на 

вишим нивоима 

4. Састанци 
одборника Скупштине 
општине Градишка 
са/у МЗ 

Директна 
комуникација 

Континуирано  
Секретар Скупштине 
општине Градишка 

1. Испитивање 
задовољства грађана 
радом Општинске 
управе и Скупштине 
општине 

Анкета и припрема 
извјештаја са закљу-
чцима и препорукама 
за поступање надле-
жним организаци-
оним јединицама 

Друга половина 
године 

Секретар СО 
Одјељење за 
друштвене 
дјелатности, 
Одјељење за општу 
управу 

7. 

Прикупљање 
приједлога за 

унапређење рада 
Општинске 

управе и 
Скупштине 

општине 
2. Иницијативе, 
сугестије и притужбе 
грађана 

Образац за сугестије 
и притужбе на веб 
страници и шалтер 
сали, директна 
комуникација, 
поднесци, грађанске 
иницијативе, сандуче 
за притужбе, књига 
утисака 

Континуирано 
Службеник за 
притужбе 

1. Разговор са 
грађанима о 
актуелним темама 

Јавне трибине, 
отворени сати (Р/ТВ), 
Фокус група 

По потреби 
Наченик општине 
Предсједник СО 

2. Контакт са циљним 
групама 

Састанци са 
удруженима грађана, 
пријем грађана 

По 
оперативном 

плану 

Начелник општине 
Предсједник СО 

3. Обавјештења за 
посебне сврхе 

Јавна саопштења, 
наступи на Р/ТВ, прес 
конференције 

По потреби 
Начелник општине 
Предсједник СО 

8. 
Остали облици 
комуникације 

4. Одговори на 
конретна питања, 
сугестије 

Посебна телефонска 
линија, интернет, 
сандуче за сугестије, 
канцеларија за 
грађане 

Континуирано  

Начелник Одјељења 
за општу управу, 
службеник за 
канцеларију за 
грађане 

 
Члан 4 

За спровођење ове одлуке одговорни су 
сви носиоци локалне власти. 
 

Члан 5. 

(1) У спровођењу ове одлуке осигураће 
се равноправан приступ механизмима комуни-
кације свим друштвеним групама, укључујући 
и друштвено маргинализоване групе (соци-
јално угрожене, дуготрајно незапослене, бора-
чке категорије, лица са инвалидидтетом, стано-
внике руралних подручја, расељена лица и 
повратнике, незапослене и др.). 

 
(2) Одговорне организације јединице 

водиће евиденцију о учешћу грађана у комуни-
кацији, податке о учесницима разврстане по 
полу, као и податке о учешћу друштвено марги-
нализованих група када је то могуће. 
 

Члан 6. 

(1)  Одговорне организационе јединице 
достављају информације о реализацији ове 
одлуке и поступању по приједлозима грађана 
начелнику Општине полугодишње и увршта-
вају се у полугодишњи и годишњи извјештај 
начелника Скупштини општине. 
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(2) Информације о комуникацији Ску-
пштине општине са грађанима уврштавају се у 
полугодишњи и годишњи редовни извјештај о 
раду Скупштине општине. 
 

Члан 7. 

Начелник општине обезбјеђује реали-
зацију Одлуке на основу оперативних планова 
појединих активности из ове одлуке, а у оквиру 
расположивих буџетских средстава. 
 

Члан 8.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о комуникацији између лока-
лне управе и грађана („Службени гласник 
општине Градишка“, број 7/05). 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 01-022-381/17                                                                                              
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а 
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р 
 
 
 ____________________________ 
 
 

На основу члана 6. и члана 25. став (2) 
Закона о тржишту хартија од вриједности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17), члана 
39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 36. и 87. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“ број: 4/17) Скупштина општине Гра-
дишка, на сједници, одржаној дана 31.10. 2017. 
године, д о н и ј е л а  је  

 

О Д Л У К У 
 

о пријевременом откупу обвезница из друге 

емисије јавном понудом 
 

Члан 1. 

(1) Општина Градишка приступа прије-
временом откупу цјелокупне количине обве-
зница, емитованих другом емисијом обвезни-

ца, јавном понудом. Предмет откупа је 70.000 
обвезница, локалне ознаке: GRRZ-O-A; ISIN: 
BA100GRRZOA0, CFI: DBFUBR, уврштених 
на Службено тржиште Бањалучке берзе а.д. 
Бања Лука.  

(2) Пријевремени откуп обвезница вр-
ши се ради реструктурирања постојећег ду-
горочног дуга а финансијска средства за прије-
времени откуп обезбиједиће се из дугорочног 
кредитног задужења Општине Градишка. 
 

Члан 2. 

 Приликом пријевременог откупа 70.000 
обвезница цијену откупа ће чинити чиста ци-
јена откупа (100% вриједност недоспојелог и 
неотплаћеног износа главнице која на дан 
доношења ове Одлуке, 31.10.2017. године 
износи 7.000.000,00 КМ), увећана за обрачу-
нату камату до дана исплате пријевременог 
откупа, не укључујући дан исплате.  
 

Члан 3. 

 (1) Пријевремени откуп обвезница из 
друге емисије спровешће се на основу Јавног 
позива, упућеног свим власницима обвезница, 
за подношење обавезујуће понуде за продају 
обвезница из друге емисије. Рок за достављање 
обавезујућих понуда власника обвезница не 
може бити краћи од седам дана од дана обја-
вљивања Јавног позива у дневним новинама и 
на интернет страници Бањалучке берзе а.д. 
Бања Лука: www.blberza.com. 
 (2) Власници обвезница друге емисије 
своју обавезујућу понуду за продају обвезница 
могу поднијети лично у просторијама берза-
нског посредника: Адвантис Брокер а.д. Бања 
Лука, Крајишких бригада 113, 78000 Бања Лука 
или путем поште до краја трајања Јавног 
позива из става 1. овог члана. 

(3) Овлашћује се Начелник општине да 
прихвати обавезујућу понуду власника обве-
зница у складу са условима из 1. и 2. члана ове 
одлуке. 
 

Члан 4. 

Општина Градишка ће по реализацији 
поступка пријевременог откупа, извршити 
повлачење и поништење пријевремено отку-
пљених обвезница из друге емисије. 
 

Члан 5. 

Овлашћује се Начелник општине да 
предузме све потребне активности у складу с 
овом одлуком да изврши пријевремени откуп 
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обвезница друге емисије јавном понудом и да 
по завршетку пријевременоог откупа поднесе 
извјештај Скупштини општине. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 

Број: 01-022-382/17                                                                                              
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а           
                                       ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Миленко Павловић с.р. 

 

 

__________________________________ 

 

Нa основу чл. 39. и 82. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и 87. Ста-
тута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) Скупштина 
општине Градишка  на сједници одржаној 
дана  31.10. 2017. године д о н и ј е л а  је 
 

О Д Л У К У 
 

о ревизији Стратегије развоја општине 

Градишка за период 2014 - 2020. године 
 

I 

Скупштина општине Градишка заду-
жује Начелника општине да приступи реви-
зији  стратешких докумената општине Гради-
шка и то: 

1. Стратегије развоја општине Гради-
шка за период 2014-2020. године, усвојене да-
на 12. 06. 2014. годне, на начин да се наведе-
ни стратешки документ ревидира и продужи 
временски обухват Стратегије до 2024.године. 

2.  Програма капиталних инвестиција 
за период 2016-2020. године усвојеног дана 
30.03.2017. године. 
 

II 

Ревизијом из тачке I  ћe се преиспита-
ти приоритетне области, циљеви, програми и 
мјере, а све у циљу актуелизирања наведених 
докумената у складу са постојећим условима 
и потребама. 

III 

 Poк за извршење Одлуке  је 31. 03. 
2018. године. 
 

IV 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Закључак Скупштине општине 
Градишка број: 01 -022-115/17 од 30. 03. 2017. 
године („Службени гласник општине Гради-
шка“, број  2/17). 
 

V 

 Одлука ступа на cнaгy даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 

Број: 01-022-383/17                                                                                             
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а 
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Миленко Павловић с.р. 
 

 

 _________________________________ 

 
 

На основу члана 47. став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу (”Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 
3/16) и члана 87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
3/14), Скупштина општине Градишка на сје-
дници одржаној 31.10. 2017. године,  донијела   
је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о утврђивању Нацрта измјене дијела 

Регулационог плана Агроиндустријске зоне 

у Новој Тополи 
 

I 

 Утврђује се Нацрт измјене дијела Регу-
лационог плана Агроиндустријске зоне у Новој 
Тополи ( У даљем тексту: Нацрт плана). 
 

II 

  Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у трајању од тридесет дана.  
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III 

(1) Нацрт плана ће бити изложен у про-
сторијама Општинске управе Градишка, про-
сторијама Мјесне заједнице Нова Топола и 
просторијама носиоца израде плана „Урбис 
центар“ д.о.о.  Бања Лука.   

(2) О мјесту, датуму почетка и трајању 
јавног увида, као и мјесту и датуму јавног 
излагања Нацрта плана, јавност ће бити обави-
јештена путем средстава јавног информисања 
доступних на подручју општине Градишка 
(локални радио и локална телевизија) осам 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од 
почетка излагања нацрта на јавни увид. 

 

IV 

 За вријеме јавног увида, свако физичко 
и правно лице може дати мишљење, примједбе 
и приједлоге на Нацрт плана, уписом у свеску - 
која ће се налазити у просторији у којој је 
Нацрт изложен, или у форми дописа  упућеног 
Начелнику општине путем Одјељења за про-
сторно уређење и грађење.  
 

V 

 Елаборат Нацрта плана, који се састоји 
од текстуалног и графичког дијела, урађен од 
стране “Урбис цнтар“ Бања Лука саставни је 
дио овог закључка. 
 

VI 

Овај закључак ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гла-
снику општине Градишка”. 
 

Број: 01-022-384/17                                                                                              
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а 
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 

 
 
 
_____________________________ 
 

 
На основу члана 40. став 1. и 3. Закона 

о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 
3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о ло-
калној самоуправи (“Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 97/16) и члана 87. Ста-тута 
општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 4/17) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана  
31.10. 2017. године, донијела   ј е 

 
О Д Л У К У 

 

о приступању изради Регулационог плана 

„Нова Топола -  Исток“ 
 

I 

 Приступа се изради Регулационог пла-
на „Нова Топола - Исток“ ( у даљем тексту: 
План). 
 

II 
 (1) Обухват Плана је одређен у графи-
чком прилогу који је саставни дио ове одлуке и 
обухвата простор површине приближно 88,40 ha.   
 (2) Коначна граница подручја обухвата 
одредиће се у графичком дијелу Плана. 
 

III 

Плански период за који се доноси 
Регулациони план је десет година. 

 

IV 

 Смјернице за израду Плана: 
 - План израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, Прави-
лника о начину израде, садржају и форми 
докумената просторног уређења, те другим 
прописима из посебних области релевантних 
за планирање и уређење простора. 
 - Приликом израде плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја. 
 - Код израде планских рјешења обе-
збиједити усаглашеност са Урбанистичким 
планом Нове Тополе 2014-2034. године. 
 

V 

(1) Носилац припреме израде Плана је 
Одјељење за просторно уређење и грађење. 

(2) Носилац израде Плана ће се одреди-
ти у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 
 

VI 

 (1) Преднацрт Плана припремиће се у 
року од 60 дана од закључења уговора о изради 
плана и испуњења услова који уговором буду 
одређени. 
  (2) Нацрт плана ће утврдити Скупшти-
на општине  на приједлог Начелника општине, 
те  мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид. 
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VII 

 (1) Нацрт Плана ће се ставити на јавни 
увид у трајању од 30 дана и у овом периоду ће 
се прикупљати приједлози, примједбе и 
сугестије заинтересованих лица. 

(2) Након јавног увида провешће се ја-
вна расправа о нацрту предметног плана. 

 

VIII 

 (1) Приједлог Плана ће утврдити Наче-
лник општине у року од 15 дана од завршетка 
јавног увида и јавне расправе, а на основу 
нацрта који је био на јавном увиду и става о 
примједбама, приједлозима и мишљењима на 
тај нацрт и закључцима са јавне расправе. 

(2) Уз приједлог плана Начелник 
општине ће поднијети Скупштини општине 
приједлог одлуке о доношењу плана са потре-
бним образложењем. 
 (3) У образложењу одлуке о доношењу 
плана Начелник општине и носилац припреме 
плана ће дати податке о примједбама и при-
једлозима који су у току јавног увида и јавне 
расправе поднесени, те стручно образложење 
примједби и приједлога који нису могли бити 
прихваћени. 
 

IX 

 Садржај плана мора бити у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу (“Слу-
жбени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15 и 3/16) и Правилником о начину израде, 
садржају и форми докумената просторног уре-
ђења (“Службени гласник Републике Српске” 
број: 69/13), а састојаће се од текстуалног и 
графичког дијела. 
 

X 

Средства за  израду Плана обезбије-
диће се из Буџета општине Градишка. 
 

XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 

Број: 01-022-385/17                                                                                              
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а          
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                    Миленко Павловић с.р. 

 
 

На основу члана 40. став 1. и 3. Закона 
о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 
3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о лока-
лној самоуправи (“Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број: 4/17) Ску-пштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана  
31.10.2017. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

 

о приступању изради Регулационог плана 

„Нова Топола -  Запад“ 
 

I 

 Приступа се изради Регулационог пла-
на „Нова Топола - Запад“ ( у даљем тексту: 
План). 
 

II 

 (1) Обухват Плана је одређен у графи-
чком прилогу који је саставни дио ове одлуке и 
обухвата простор површине приближно 46,10 
ha.   
 (2) Коначна граница подручја обухвата 
одредиће се у графичком дијелу Плана. 
 

III 

Плански период за који се доноси 
Регулациони план је десет година. 

 

IV 

 Смјернице за израду Плана: 
 - План израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, Прави-
лника о начину израде, садржају и форми доку-
мената просторног уређења, те другим про-
писима из посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора. 
 - Приликом израде плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја. 
 - Код израде планских рјешења обе-
збиједити усаглашеност са Урбанистичким 
планом Нове Тополе 2014-2034. године. 
 

V 

(1) Носилац припреме израде Плана је 
Одјељење за просторно уређење и грађење. 

(2) Носилац израде Плана ће се одре-
дити у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ. 
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VI 

 (1) Преднацрт Плана припремиће се у 
року од 60 дана од закључења уговора о изради 
плана и испуњења услова који уговором буду 
одређени. 
  (2) Нацрт плана ће утврдити Скупшти-
на општине  на приједлог Начелника општине, 
те  мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид. 
 

VII 

 (1) Нацрт Плана ће се ставити на јавни 
увид у трајању од 30 дана и у овом периоду ће 
се прикупљати приједлози, примједбе и 
сугестије заинтересованих лица. 

(2) Након јавног увида провешће се 
јавна расправа о нацрту предметног плана. 

 

VIII 

 (1) Приједлог Плана ће утврдити Наче-
лник општине у року од 15 дана од завршетка 
јавног увида и јавне расправе, а на основу на-
црта који је био на јавном увиду и става о при-
мједбама, приједлозима и мишљењима на тај 
нацрт и закључцима са јавне расправе. 

(2) Уз приједлог плана Начелник 
општине ће поднијети Скупштини општине 
приједлог одлуке о доношењу плана са потре-
бним образложењем. 
 (3) У образложењу одлуке о доношењу 
плана Начелник општине и носилац припреме 
плана ће дати податке о примједбама и при-
једлозима који су у току јавног увида и јавне 
расправе поднесени, те стручно образложење 
примједби и приједлога који нису могли бити 
прихваћени. 
 

IX 

 Садржај плана мора бити у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу (“Слу-
жбени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15 и 3/16) и Правилником о начину израде, 
садржају и форми докумената просторног уре-
ђења (“Службени гласник Републике Српске” 
број: 69/13), а састојаће се од текстуалног и 
графичког дијела. 
 

X 

Средства за  израду Плана обезбиједи-
ће се из Буџета општине Градишка. 
 
 
 
 
 

XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 

Број: 01-022-386/17                                                                                             
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а          
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Миленко Павловић с.р. 

 
 
 
______________________________ 
 
 
 
На основу члана 40. став 1. и 3. Закона 

о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 
3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о лока-
лној самоуправи (“Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број: 4/17) Ску-пштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 
31.10. 2017. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању изради Регулационог плана 

„Стадион“ 
 

I 

 Приступа се изради Регулационог пла-
на "Стадион“ ( У даљем тексту: План). 
 

II 

 (1) Обухват Плана је одређен у графи-
чком прилогу који је саставни дио ове одлуке и 
обухвата простор површине приближно 12,50 
ha.   
 (2) Коначна граница подручја одредиће 
се у графичком дијелу Плана. 
 

III 

Плански период за који се доноси 
Регулациони план је десет година. 

 

IV 

 Смјернице за израду Плана: 
 - План израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, Прави-
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лника о начину израде, садржају и форми 
докумената просторног уређења, те другим 
прописима из посебних области релевантних 
за планирање и уређење простора. 
 - Приликом израде плана потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја. 
 -Код израде планских рјешења обе-
збиједити усаглашеност са Урбанистичким 
планом Градишке 2005-2020. године. 
 

V 

(1) Носилац припреме израде Плана је 
Одјељење за просторно уређење и грађење. 

(2) Носилац израде Плана ће се одре-
дити у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ. 

 

VI 

 (1) Преднацрт Плана припремиће се у 
року од 60 дана од закључења уговора о изради 
плана и испуњења услова који уговором буду 
одређени. 
  (2) Нацрт плана ће утврдити Скупшти-
на општине  на приједлог Начелника општине, 
те  мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид. 
 

VII 

 (1) Нацрт плана ће се ставити на јавни 
увид у трајању од 30 дана и у овом периоду ће 
се прикупљати приједлози, примједбе и 
сугестије заинтересованих лица. 

(2) Након јавног увида провешће се 
јавна расправа о нацрту предметног плана. 

 

VIII 

 (1) Приједлог Плана ће утврдити Наче-
лник општине у року од 15 дана од завршетка 
јавног увида и јавне расправе, а на основу 
нацрта који је био на јавном увиду и става о 
примједбама, приједлозима и мишљењима на 
тај нацрт и закључцима са јавне расправе.  

(2) Уз приједлог плана Начелник 
општине ће поднијети Скупштини општине 
приједлог одлуке о доношењу плана са потре-
бним образложењем. 
 (3) У образложењу одлуке о доношењу 
плана Начелник општине и носилац припреме 
плана ће дати податке о примједбама и прије-
длозима који су у току јавног увида и јавне 
расправе поднесени, те стручно образложење 
примједби и приједлога који нису могли бити 
прихваћени. 

IX 

 Садржај плана мора бити у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу (“Слу-
жбени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 
106/15 и 3/16) и Правилником о начину израде, 
садржају и форми докумената просторног уре-
ђења (“Службени гласник Републике Српске” 
број: 69/13), а састојаће се од текстуалног и 
графичког дијела. 
 

X 

Средства за  израду Плана обезбиједи-
ће се из Буџета oпштине Градишка. 
 

XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 

Број: 01-022-387/17                                                                                             
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а  
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 

 
 

 
_________________________________ 
 

 
 

На основу члана 38.став (2) и члана 50 
став (5)  Закона о уређењу простора и грађењу 
(”Службени гласник Републике Српске”, број: 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 6) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Српске“ број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Градишка (Службени гла-
сник општине Градишка, бр. 4/17 ), Скупштина 
општине Градишка, на сједници одржаној дана 
31.10. 2017. године, д о н и ј е л а  ј е   
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о доношењу  измјене дијела Урбанистичког 

пројекта „Мањуреви- Стадион- Топлана“ 
 

I 

(1) Доноси се  измјена дијела Урбани-
стичког пројекта „Мањуреви- Стадион- Топла-
на“.(У даљем тексту: План). 

(2) Границе простора који је обухваћен 
Планом су детаљно одређене у текстуалном и 
графичком дијелу Плана. 
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II 

Елаборат Плана састоји се од текстуа-
лног и графичког дијела. 
 

Текстуални дио Плана садржи: 
 А)    Уводни дио 

Б)    Анализа и оцјена стања 

В)    Проблеми стања и циљеви 
просторног развоја  

Г)    Концепт (програм) пројекта 
Д)    Одредбе и смјернице за провођење 

пројекта 
 

Графички дио Плана садржи: 

1.     Геодетска подлога – постојеће стање      
.................................................................... 1:1000  
2.     Карта власништва..............................1:1000 
3.     Извод из Урбанистичког пројекта    
       3а. Извод из Урбанистичког пројекта „Ма-
њуреви-Стадион-Топлана у Градишци - План 
просторне организације и размјештаја објеката 
из 2003. године...........................................1:1000 
       3б.Извод из измјене Урбанистичког проје-
кта „Мањуреви-Стадион-Топлана у Градишци- 
План просторне организације и размјештаја 
објеката из 2006. године........................... 1:1000 
 4.   Извод из Урбанистичког пројекта „Мању-
реви-Стадион-Топлана“, 
       Инжењерско-геолошка карта.............1:1000 
5.    План просторне организације.............1:500 
6.    План парцелације.................................1:500 
7.    План грађевинских и регулационих линија                                                                               
.......................................................................1:500      
 

8.Идејно урбанистичко-архитектонско  
    рјешење 
        8а. Идејно урбанистичко-архитектонско 
рјешење партера ..........................................1.200 
        8б. Идејно хортикултурно рјешење....1:200 
        8в. Идејно пејзажно рјешење..............1:200 
 

9.    Идејни пројекат објекта             
       9а.  Идејни пројекат објекта-приземље 
.......................................................................1:200 
       9б.  Идејни пројекат објекта-први спрат   
.......................................................................1:200    
       9в.  Идејни пројекат објекта-други спрат   
.......................................................................1:200    
       9г.  Идејни пројекат објекта-пресјек....1:200       
       9д. Идејни пројекат објекта-фасаде ....1:200       
       9ђ. Идејни пројекат објекта-3Д модел1:200        
 
 

10.   Идејно рјешење саобраћајне  
        инфраструктуре                                                                                            
       10а.  Ситуациони план..........................1:500 
       10б.  Подужни профили саобраћајница                                                                            
............................................................1:500/50000 
       10в.  Нормални попречни профили.......1:50 
       10г.  Нивелациони план........................1:500  
       10д.  План обиљежавања......................1:500                                                                                                                     
 
11.  Идејно рјешење хидротехничке   
       инфраструктуре.....................................1:500 
12.  Идејно рјешење електроенергетске и  
       телекомуникационе инфраструктуре..1:500 
13.  Идејно рјешење топлификационе  
       инфраструктуре.....................................1:500 
14.  Идејно рјешење  инфраструктуре-синтезна  
       карта ......................................................1:500 

 

III 

Елаборат Плана, израђен је од стране 
Јавне установе „Институт за урбанизам, грађе-
винарство и екологију Републике Српске“ 
налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен 
саставни дио. 
 

IV 

План се излаже на стални јавни увид 
код одјељења надлежног за послове  уређења 
простора и грађења. 

 
V 

О провођењу ове Одлуке стараће се 
орган из тачке IV.   
 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе раније донесени просторно-плански 
документи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности са овим планом. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
по објављивању у “Службеном гласнику 
Општине Градишка”. 
 
Број:01-022-388/17                                                                                           
Датум:31.10 2017. године                                                                   
Г р а д и ш к а            
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Миленко Павловић с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број. 
97/16), члана 64. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуново-
дственим процјенама за буџетске кориснике у 
Републици Српској („Службени гласник РС“, 
број: 127/11) и члана 4. Статута општине Гра-
дишка („Службени гласник општине Гради-
шка“, борој: 4/17) Скупштина општине Гради-
шка на 10. сједници одржаној дана 31.10 2017. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о отпису потраживања по основу посебне 

таксе за ватрогаство 
 

Члан 1. 

Овом одлуком се отписује ненаплативо 
потраживање по основу посебне таксе за 
ватрогаство, која је обрачуната по основу 
Одлуке број: 01-022-51/06 од 14.03.2006. год. 
 

Члан 2. 
Потраживања се односе на правна лица и 

предузетнике којима је у периоду од 14.03. 2006. 
године до 31.12.2013. године  обрачуната такса по 
основу испостављених појединачних фактура. 
Отпис потраживања из претходног члана се врши 
у укупном износу од 48.437,91 КМ. 
 

Члан 3. 

Износ потраживања из члана 2. утврђен 
је на основу евиденције дужника, коју води 
Одјељење за финансије. 
 

Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се 
Начелник општине. 
 

Члан 5. 

За извршење ове Одлуке није потребно 
ангажовање додатних финансијских средстава. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 

Број:01-022-389/17                                                                                            
Датум:31.10 2017. године                                                                                       
Г р а д и ш к а      
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Миленко Павловић с.р. 

Нa основу чл. 39. и 82. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и 87. Ста-
тута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) Скупштина 
општине Градишка  на сједници одржаној 
дана 31.10.2017. године  д о н и ј е л а  је 

 
О Д Л У К У 

 

о преносу права власништва на теретном 

моторном возилу 
 

I 

Преноси се право власништва на тере-
тном моторном возилу: Застава 30.8, број шасије 
074324, број мотора 792757, diesel, година 
производње 1988., црвене боје, укупне масе: 3 100 
kg,  са општине Градишка на  КП „Градска 
чистоћа“ а.д. Градишка.  

 

II 

 Право власништва на теретном мото-
рном возилу из тачке I ове одлуке преноси се 
без накнаде. 

 

III 

 За извршење ове одлуке задужује се 
Начелник општине. 
  

IV 

 Одлука ступа на cнaгy осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

Број:01-022-390/17                                                                                           
Датум:31.10 2017. године                                                                                      
Г р а д и ш к а                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 

На основу чл. 22. и 39. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, брoj 97/16) и чл. 20., 36. и 87. Ста-
тута oпштине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
31.10.  2017. године, д о н и ј е л а    је 
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О  Д  Л  У  К  У  
 

о измјенама и допунама Одлуке о 

стипендирању студената са подручја 

општине Градишка 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о стипендирању студената са 
подручја општине Градишка („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 11/13 и 8/14), 
члан 3. мијења се и гласи: 
 

“Члан 3. 
 Стипендија се не може додијелити: 
студенту апсолвенту, студенту мастер студија, 
студенту докторских студија, студенту који је 
обновио годину током студирања и студенту 
старијем од 26 година.” 
 

Члан 2. 

 У члану 7. у ставу (1) тачки а) број 
“8,50” замјењује се бројем “8,00”. 
 У истом члану тачка б) мијења се и 
гласи: 
 “б) 35% средстава за стипендије биће 
додијељено на основу социјалног статуса сту-
дената, који су корисници социјалне помоћи, 
односно чији приходи по члану домаћинства 
износе до 200 КМ.” 
 

Члан 3. 

 У члану 8. у ставу (1) тачки а) број 
“8,50” замјењује се бројем “8,00”. 
 

Члан 4. 

 У члану 9. у ставу (1) тачки а) број 
“8,50” замјењује се бројем “8,00”. 
 

Члан  5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-391/17                                                                                            
Датум:31.10 2017. године                                                                                       
Г р а д и ш к а          
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                     Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 43. став (10) Закона о 
предшколском васпитању и образовању (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 79/15 ), 
члана 24. став (1) и 36. став (9) Статута општи-
не Градишка  ("Службени гласник општине 
Градишка", број 4/17) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 31.10. 
2017. године, донијела   је 
 

О  Д   Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на повећање броја 

дјеце у васпитним групама 
 

I 
 Даје се сагласност Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање дјеце 
„Лепа Радић“ Градишка за повећање броја 
дјеце у васпитним групама за највише 20% од 
максималног броја утврђеног законом. 
 

II 
 За извршење ове одлуке задужују се 
Јавна установа за предшколско  васпитање и 
образовање дјеце “Лепа Радић” Градишка и 
Одјељење за друштвене дјелатности  Општи-
нске  управе општине Градишка. 
 

III 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Градишка”. 
 
Број:01-022-392/17                                                                                           
Датум:31.10 2017. године                                                                                      
Г р а д и ш к а       
                                       ПРЕДСЈЕДНИК 
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
          _______________________________ 
 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 4. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
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Српске“, број 20/12) и члана 36. и 87. Статута 
Општине Градишка(''Службени гласник општи-
не Градишка'',број 4/17), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 31.10. 2017. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји земљишта путем лицитације  

Бркић Илији  из Вакуфа 
 

I 
Бркић Илији из Вакуфа, општина Гра-

дишка, продаје се земљиште у власништву 
Општине Градишка са 1/1 дијела као  најпово-
љнијем купцу утврђеном у поступку усменог 
јавног надметања (лицитације), означено као: 
 

-Катастарска честица број 394/2 
„БАГРУША“ њива 5. класе,површине 1994 m2, 
уписана у  п.л. број: 116 к.о. Вакуф, по цијени 
од 1445,80 KM  и     

-Катастарска честица број 397/2 
„МАЈДАН“ пашњак 4.класе,површине 1055 m2 
уписана у  п.л. број 116 к.о. Вакуф, по цијени 
од 788,50 KM.  
 

II 
О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-
бранилаштва  Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговор између Општине Гради-
шка и Бркић Илије из Вакуфа, којима ће се 
регулисати сва међусобна права и обавезе 
између уговорних страна. 
 

III 

    Овлашћује се Начелник општине да у 
име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

     Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 

Број:01-022-393/17                                                                                            
Датум:31.10 2017. године                                                                                       
Г р а д и ш к а      
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 

 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 4. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12) и члана 36. и 87. Статута 
Општине Градишка(''Службени гласник општи-
не Градишка'',број 4/17), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 31.10. 2017. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји земљишта путем лицитације 

Цвијић Синиши  из Лужана 
 

I 
Цвијић Синиши  из Лужана, општина 

Градишка, продаје се земљиште у власништву 
Општине Градишка са 1/1 дијела као  најпово-
љнијем купцу утврђеном у поступку усменог 
јавног надметања (лицитације), означено као: 

- Катастарска честица број 1136/20 
„ПЛАЦ“ пашњак 2.класе, површине 209 m2 , 
уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, по 
цијени од  7400,00 КМ. 
 

II 
О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-
бранилаштва  Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговор између Општине 
Градишка и Цвијић Синише из Лужана, којима 
ће се регулисати сва међусобна права и обавезе 
између уговорних страна. 
 

III 

    Овлашћује се Начелник општине да у 
име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

     Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 

Број:01-022-394/17                                                                                           
Датум:31.10 2017. године                                                                                      
Г р а д и ш к а         
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана  4. и 5. Правилника о поступку ја-
вног конкурса за располагање непокретно-
стима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 87. 
Статута Општине Градишка (''Службени гла-
сник општине Градишка'',број 4/17), Ску-
пштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.10. 2017. године, доноси 
 

О Д Л У К У  

 
о приступању продаји грађевинског 

земљишта 
 

I 

        Приступа се продаји неизграђеног гра-
дског грађевинског земљишта у власништву 
Општине Градишка ради изградње трајних 
грађевина и то: 
 

1.-катастарска честица број 1905/61 
„ПОМОЋНО ИГРАЛИШТЕ“ градилиште, 
површине 827 m2,  

 -катастарска честица број  2650/24 
„ТРКАЛИШТЕ“, градилиште, површине 226 
m2  

уписане у посједовни лист број 3078 
к.о. Градишка-село ради изградње пословно-
производног објекта, по почетној продајној 
цијени од 80,00 KM/m2  
 

2.-катастарска честица број 1905/62 
„ПОМОЋНО ИГРАЛИШТЕ“ градилиште, 
површине 745 m2 ,   

 -катастарска честица број 2650/23 
„ТРКАЛИШТЕ“, градилиште, површине 310 
m2 

 -катастарска честица број 2654/11 
„ПУТ У ЖЕРАВИЦУ“, градилиште, површине 
71  m2  , 
  уписане у посједовни лист број 3078 
к.о. Градишка-село ради изградње пословно-
производног објекта, по почетној продајној 
цијени од 80,00 KM/m2 . 
  

II 
(1) Продаја градског грађевинског 

земљишта из претходне тачке се врши путем 
усменог јавног надметања-лицитацијом. 

(2) Поступак лицитације проводи 
Комисија за спровођење јавног надметања за 
продају неизграђеног грађевинског земљишта 
именована Рјешењем СО-е Градишка (у даљем 
тексту: Комисија) . 
 

III 

Право учешћа у поступку продаје 
неизграђеног земљишта имају сва физичка и 
правна лица која по закону могу бити власници 
некретнина које се продају, уз уплату кауције 
која износи 10% од почетне продајне цијене 
земљишта које се лицитира, с тим да тај износ 
не може бити нижи од 1 000,00 КМ, нити виши 
од 50 000,00 КМ, на јединствени рачун трезора 
Општине Градишка број 567-323-82000714-59 
код Сбербанк а.д. Бања Лука, Филијала Гради-
шка, сврха дознаке: кауција за учешће на лици-
тацији, прије почетка поступка лицитације и 
урачунава се у продајну цијену, а у случају да 
учесник лицитације не излици-тира жељено 
земљиште иста се враћа. 
 

IV 

Излицитирана, односно утврђена купо-
вна цијена земљишта се плаћа у року од 15 
дана  од дана закључења уговора о продаји 
земљишта, а купац ступа у посјед купљеног  
земљишта након плаћања куповне цијене. 
 

V 

Овлашћује се Начелник општине да на-
кон ступања на снагу ове одлуке у средствима 
јавног информисања објави оглас о продаји 
предметног земљишта путем лицитације.  
 

VI 

Oвом одлуком стављају се ван снаге 
подтачке 4. и 5. тачке I Одлуке о продаји 
грађевинског земљишта број 01-022-88/09 од 
21. априла 2009. године („Службени гласник 
општине Градишка“, број 3/09), а у преосталом 
дијелу наведена Одлука остаје на снази. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка«. 
 

Број:01-022-395/17                                                                                           
Датум:31.10 2017. године                                                                                      
Г р а д и ш к а                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Миленко Павловић с.р. 



Број 8                                          „Службени гласник општине Градишка“                            Страна 
 

19 

На основу члана 36. Статута општине 
Градишка (Сл. Гласник општине Градишка“, 
бр. 4/17) и члана 4. Одлуке о уређењу простора 
и грађевинском земљишту („Сл. Гласник 
општине Градишка“ бр. 6/14 и 1/17), рјеша-
вајући у предмету изузимања непокретности 
по захтјеву Дмитровић Славка из Градишке, 
Скупштина општине Градишка  на сједници 
одржаној дана 31.10.2017. године , донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о одбијању захтјева за изузимање 

непокретности  Дмитровић Славка из 

Градишке 
 

Члан 1. 
          Одбија се захтјев за изузимање непокре-
тности Дмитровић Славка из Градишке озна-
чене као: 
- к.ч. бр. 357/3 ПУТ ливада 3. класе, 

површине 471 m2 и  
- к.ч. бр.1305/10 ТРКАЛИШТЕ ливада 3. 

класе, површине 462 m2  
 

уписане у лист непокретности број 
586/2 к.о. Градишка 1, укупне површине 933 
m2, власништво Дмитровић (Милорад) Славка 
са 1/1 дијела 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 

Број:01-022-396/17                                                                                            
Датум:31.10 2017. године                                                                                       
Г р а д и ш к а        
                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 
 
 
 ______________________________ 
 
 
 

На основу члана 36. Статута општине 
Градишка (“Сл. гласник општине Градишка“, 
бр. 4/17) и члана 4. Одлуке о уређењу простора 
и грађевинском земљишту („Сл. гласник 
општине Градишка“ бр. 6/14 и 1/17), рјешава-
јући у предмету изузимања непокретности по 

захтјеву Јејинић Љиљане из Градишке, 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 31.10.2017.године , донијела је  
 

О Д Л У К У 

 
о одбијању захтјева за изузимање 

непокретности  Јејинић Љиљане из 

Градишке 
 

Члан 1. 
           Одбија се захтјев за изузимање непокре-
тности Јејинић Љиљане из Градишке означене 
као: 

-к.ч. бр. 358/2  ПУТ шума 3. класе, 
површине 132 m2,  

-к.ч. бр. 359/2  ОКУЋНИЦА њива 4. 
класе, површине 329 m2 и 

-к.ч. бр. 1305/8 ОКУЋНИЦА ливада 3. 
класе, површине 453 m2  

уписане у лист непокретности број 
1056 к.о. Градишка 1, укупне површине 914 m2, 
власништво Јејинић (Драган) Љиљане са 1/1 
дијела 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-022-397/17                                                                                           
Датум:31.10 2017. године                                                                                      
Г р а д и ш к а        
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Миленко Павловић с.р. 
 
 
 ______________________________ 
 
 
 

На основу члана 36. Статута општине 
Градишка (“Сл. гласник општине Градишка“, 
бр. 4/17) и члана 4. Одлуке о уређењу простора 
и грађевинском земљишту („Сл. гласник 
општине Градишка“ бр. 6/14 и 1/17), рјешава-
јући у предмету изузимања непокретности по 
захтјеву Митраковић Жељке из Градишке, 
Скупштина општине Градишка  на сједници 
одржаној дана 31.10.2017.године  , донијела је 
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О Д Л У К У 
 

о одбијању захтјева за изузимање 

непокретности  Митраковић Жељке из 

Градишке 
 

Члан 1. 
         Одбија се захтјев за изузимање непо-
кретности Митраковић Жељке из Градишке 
означене као: 

- к.ч. број:  359/3 ПУТ њива 4. класе, 
површине 436 m2  и 

- к.ч. број: 1305/5 ПУТ ливада 3. 
класе, површине 474 m2 

 

уписане у лист непокретности број 
1815 к.о. Градишка 1, укупне површине 910 m², 
власништво Митраковић (Радован) Жељке са 
1/1 дијела 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а биће објављена у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 

Број:01-022-398/17                                                                                            
Датум:31.10 2017. године                                                                                       
Г р а д и ш к а        
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 
 
 
 _____________________________ 
 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланова 36. и 87. Ста-
тута Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'',број 4/17) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 
31.10.2017.  године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за упис заложног 

права 

 

I 

Даје се сагласност за упис заложног 
права - хипотеке Друштву са ограниченом 
одговорношћу „KASTHOUSE" са сједиштем у 
Новој Тополи, на некретнинама означеним као: 

-катастарска парцела број 405/67 
''табле'' градилиште, површине 32727 m2  

          уписана у лист непокретности, број 
1341 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 

             што одговара улису у земљишно-
књижни уложак број  242 у к.о. Нова Топола.  
                            

II 

За провођење ове одлуке задужује се 
Начелник општине Градишка. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 

Број:01-022-399/17                                                                                           
Датум:31.10 2017. године                                                                                      
Г р а д и ш к а       
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић с.р. 
 
 
 

 ________________________________ 
 

 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана  4. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12) и члана 36. и 87. Статута 
Општине Градишка(''Службени гласник 
општине Градишка'', број 4/17), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
31.10.2017. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' 

Друштву са ограниченом одговорношћу   
за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ 

ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи 
 

I 

     Друштву са ограниченом одговорно-
шћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ 
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи продаје се неизгра-
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ђено грађевинско земљиште у оквиру Регула-
ционог плана ''Агроиндустријска зона Нова 
Топола'' са уписаним правом власништва 
Општине Градишка са 1/1 дијела, као  најпово-
љнијем купцу утврђеном у поступку усменог 
јавног надметања (лицитације), означено као: 
 
        -катастарска парцела број 405/6 
‘’табла'' градилиште, површине 5732 m2  
   уписана у посједовни лист број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, по 
старом премјеру, а по новом премјеру означена 
као: 

    -катастарска парцела број 405/6 
‘’табла'' градилиште, површине 5732 m2  

 уписана у лист непокретности број 846 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одго-вара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола,  ради 
изградње пословног објекта намијењеног 
комерцијалној дјелатности по цијени од 50,00 
KM/m².  

 
II 

    О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења Право-
бранилаштва  Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговор између Општине Гра-
дишка и Друштва са ограниченом одговорно-
шћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ 
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи, којима ће се регу-
лисати сва међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

III 

    Овлашћује се Начелник општине да у 
име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

     Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-400/17                                                                                            
Датум:31.10 2017. године                                                                                       
Г р а д и ш к а                   
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Миленко Павловић с.р. 
 
 

 На основу члана 36. став (2) тачка 23) 
Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 4/17) и члана 
53. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 6/17) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 31.10.2017. 
године  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 

 

о именовању Комисије за мјесне заједнице 

Скупштине општине Градишка 

 

 1. Именује се Комисија за мјесне заје-
днице Скупштине општине Градишка у 
саставу: 

1) Звјездан Панић              предсједник, 
2) Драган Благојевић      замјеник  
                                            предсједника, 
3) Љубиша Игумановић    члан, 
4) Љиљана Гвозден          члан, 
5) Станислав Козминчук  члан. 

 

 2. Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 
 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Новим Пословником о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 6/17) прописано је 
образовање Комисије за мјесне заједнице. До 
сада није постојала та комисија па је потребно 
именовати њене чланове. Комисија броји пет 
чланова и сви се бирају из реда одборника. 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рје-
шења. 
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Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број:01-111-295/17                                                                  
Дана:31.10.2017.године                                                        
Г р а д и ш к а   
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Павловић с.р. 
  
 
 
 
 ________________________________ 
 
 

На основу члана 36. став (2) тачка 23) 
Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) и члана 
53. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине Гради-
шка" број 6/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 31.10.2017. године  доно-
си 
 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 

 

о именовању Комисије за планирање 

општинског развоја Скупштине општине 

Градишка 

 

 1. Именује се Комисија за планирање 
општинског развоја  Скупштине општине Гра-
дишка у саставу: 

 
1) Миленко Павловић     предсједник, 
2) Оливера Ћосић      замјеник  
                                            предсједника, 
3) Мирко Писарић      члан, 
4) Живко Шукало      члан, 
5) Драган Миловановић    члан. 
 

 2. Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 
 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 

Образложење 
 

Новим Пословником о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 6/17) прописано је 
образовање Комисије за планирање општи-
нског развоја. До сада није постојала та коми-
сија па је потребно именовати њене чланове. 
По први пут је објављен јавни позив за избор 
спољних чланова те је Комисија за избор и 
именовања, на основу пристиглих пријава, 
утврдила приједлог као у диспозитиву 
Рјешења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рјеше-
ња. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 

Број:01-111-296/17                                                                       
Дана:31.10.2017.године                                                        
Г р а д и ш к а   
                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Павловић с.р.                  
 
 
 
 ___________________________ 
 
 
 

На основу члана 36. став (2) тачка 23) 
Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) и члана 
53. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине Гради-
шка" број 6/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 31.10.2017. године  
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 

 

о именовању Комисије за просторно уређење 

Скупштине општине Градишка 

 

 1. Именује се Комисија за просторно 
уређење Скупштине општине Градишка у 
саставу: 
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1) Ранка Перић Ромић      предсједник, 
2) Далибор Алексић      замјеник  
                                            предсједника, 
3) Бобан Мандић      члан, 
4) Горан Башкало      члан, 
5) Александар Липовац     члан. 

 

 2. Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 
 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 

Образложење 

 

Новим Пословником о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 6/17) прописано је 
образовање Комисије за просторно уређење. 
До сада није постојала та комисија па је потре-
бно именовати њене чланове. По први пут је 
објављен јавни позив за избор спољних чла-
нова те је Комисија за избор и именовања, на 
основу пристиглих пријава, утврдила приједлог 
као у диспозитиву Рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема 
Рјешења. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два  примјерка. 
 
Број:01-111-297/17                                                                         
Дана:31.10.2017.године                                                         
Г р а д и ш к а      
                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Павловић с.р.  
                                                        
            
 
 
 

На основу члана 36. став (2) тачка 23) 
Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) и члана 
53. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине Гради-
шка" број 6/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 31.10.2017. године  доно-
си 
 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 

 

о именовању  Комисије за питања младих и 

демографију Скупштине општине 

Градишка 

 

 1. Именује се Комисија за питања мла-
дих и демографију Скупштине општине 
Градишка у саставу: 

 
1) Душан Ристић      предсједник, 
2) Драган Благојевић      замјеник  
                                            предсједника, 
3) Мирко Писарић      члан, 
4) Јелена Лазић      члан, 

            5) Ратко Савић       члан. 
 

 2. Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 
 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 

 4. Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  питања 
младих Скупштине општине Градишка број 01-
111-104/16 од 08.12.2016. године (“Службе-ни 
гласник општине Градишка” број: 7/16 ). 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 

Образложење 

 

Новим Пословником о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 6/17) прописано је 
образовање Комисије за питања младих и 
демографију, док је по Пословнику о раду 
Скупштине општине Градишка, који је престао 
да важи, била образована Комисија за питања 
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младих Скупштине општине Градишка. У 
складу са тим, потребно је ускладити назив 
комисије са новим пословником. 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рје-
шења. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 

Број:01-111-298/17                                                                        
Дана:31.10.2017.године                                                        
Г р а д и ш к а  
                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Павловић с.р.  
             
  
 

_______________________________ 
 
 
На основу члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) и члана 
53. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине Гради-
шка" број 6/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 31.10.2017. године  
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 

 

о именовању Комисије за јавна признања 

Скупштине општине Градишка 

 

 1. Именује се Комисија за јавна призна-
ња  Скупштине општине Градишка у саставу: 

 
1) Томислав Ковачевић      предсједник, 
2) Бобан Мандић      замјеник  
                                            предсједника, 
3) Душан Кочић      члан, 
4) Миленко Павловић      члан, 
5) Радислав Дончић      члан. 

 

 2. Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 

 4. Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  награде и 
признања Скупштине општине Градишка број 
01-111-105/16 од 08.12.2016. године (“Службе-
ни гласник општине Градишка” број: 7/16 ). 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Новим Пословником о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 6/17) прописано је 
образовање Комисије за јавна признања, док је 
по Пословнику о раду Скупштине општине 
Градишка, који је престао да важи, била 
образована Комисија за награде и признања 
Скупштине општине Градишка. У складу са 
тим, потребно је ускладити назив комисије са 
новим пословником. 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рје-
шења. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 

Број:01-111-299/17                                                                         
Дана:31.10.2017.године                                                         
Г р а д и ш к а      
                                 ПРЕДСЈЕДНИК    
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 
  
 
 

На основу члана 36. став (2) тачка 23) 
Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) и члана 
53. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине Гради-
шка" број 6/17) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 31.10.2017. године  
доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ  Е 

 

о именовању  Одбора за  Буџет и финансије 

Скупштине општине Градишка 

 

 1. Именује се Одбор за  Буџет и фина-
нсије Скупштине општине Градишка у саставу: 

 
1) Мирко Самарџија     редсједник, 
2) Миленко Павловић      замјеник  
                                            предсједника, 
3) Горан Бјелић      члан, 
4) Владимир Јанковић      члан, 

            5) Предраг Љубичић      члан. 
 2. Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 
 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 

 4. Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Одбора за  друштвени 
надзор, Буџет и финансије Скупштине општи-
не Градишка број 01-111-109/16 од 08.12.2016. 
године (“Службени гласник општине Гради-
шка” број: 7/16 ). 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 

Образложење 

 

Новим Пословником о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 6/17) прописано је 
образовање Одбора за  Буџет и финансије, док 
је по Пословнику о раду Скупштине општине 
Градишка, који је престао да важи, био 
образован Одбор за  друштвени надзор, Буџет 
и финансије Скупштине општине Градишка. У 
складу са тим, потребно је ускладити назив 
одбора са новим пословником. 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рје-
шења. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 
Број:01-111-300/17                                                                          
Дана:31.10.2017.године                                                         
Г р а д и ш к а      
                              ПРЕДСЈЕДНИК    
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 
 

 
 
___________________________ 
 
 
На основу члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) Ску-
пштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.10.2017. године  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
 

о разрјешењу Комисије за мандатна питања 

Скупштине општине Градишка 

 

 1. Разрјешава се Комисија за мандатна 
питања Скупштине општине Градишка у 
саставу: 

 

1) Предраг Љубичић     предсједник, 
2) Драган Благојевић     замјеник  
                                            предсједника, 
3) Бранислав Мракић      члан, 
4) Никола Солдатић      члан, 
5) Душан Ристић      члан. 

 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Новим Пословником о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 6/17) није предвиђено 
постојање ове комисије. Иста је била образо-
вана у складу са Пословником о раду Ску-
пштине општине Градишка који је престао да 
важи, па је у складу са тим потребно разрије-
шити чланове ове комисије. 
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ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рје-
шења. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 

Број:01-111-301/17                                                                         
Дана:31.10.2017.године                                                         
Г р а д и ш к а  
                             ПРЕДСЈЕДНИК    
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 

     
         
 

 ____________________________ 
 
 

На основу члана 36. став (2) тачка 23) 
Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) Ску-
пштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.10.2017. године  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
 

о разрјешењу члана Савјета за образовање и 

културу Скупштине општине Градишка 
 

 1. Никола Солдатић, из Градишке 
разрјешава се дужности члана Савјета за обра-
зовање  и културу Скупштине општине Гради-
шка због престанка мандата одборника у Ску-
пштини општине Градишка. 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине, број 06-1-07-1-256/17 од 
02.08.2017. године, господину Николи Солда-
тић утврђен је престанак мандата одборника у 
Скупштини општине Градишка. Како госп. 
Солдатић више није одборник у Скупштини 
општине Градишка потребно га је разријешити 
из овог радног тијела Скупштине општине. 

ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рје-
шења. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 

Број:01-111-302/17                                                                        
Дана:31.10.2017.године                                                        
Г р а д и ш к а  
                ПРЕДСЈЕДНИК    
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 
              

 
 
_______________________________ 
 

 

На основу члана 36. став (2) тачка 23) 
Статута општине Градишка ("Службени гла-
сник општине Градишка" број: 4/17) и члана 
53. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ("Службени гласник општине Гра-
дишка" број 6/17) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној 31.10.2017. године  д 
о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
 

о именовању члана Савјета за образовање и 

културу Скупштине општине Градишка 
 

 1. Станислав Козминчук, из Гради-
шке, именује се члана Савјета за образовање и  
културу Скупштине општине Градишка. 
 

 2. Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 
 

3. О извршењу овог рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 

Образложење 
 

Одлуком Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине, број 06-1-07-1-256/17 од 
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02.08.2017. године, господину Станиславу 
Козминчуку додијељен је мандат одборника у 
Скупштини општине Градишка. Узимајући у 
обзир наведено, потребно је одборника Козми-
нчука именовати у један број Скупштинских 
радних тијела. Како је мјесто у овом савјету 
остало упражњено, предложено је именовање 
одборника Козминчука. 
 

ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против овог рјешења не може се уло-
жити жалба али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Окружном суду Бања 
Лука у року од 30 дана од дана пријема Рје-
шења. 

Тужба се подноси непосредно суду у 
два примјерка. 
 

Број:01-111-303/17                                                                         
Дана:31.10.2017.године                                                         
Г р а д и ш к а   
                              ПРЕДСЈЕДНИК    
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Миленко Павловић с.р. 

                   
           

_______________________________ 
 
 
На основу члана 43. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 
87. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 4/17) Ску-
пштина општине Градишка на сједници 
одржаној 31.10. 2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Савјета за праћење израде  

Регулационог плана дијела центра 

Градишке 

 
1. Именује се Савјет за праћење израде 

Регулационог плана дијела центра Градишке ( 
у даљем тексту: Савјет ) у саставу: 
 

1) Сребренка Торбица,     -предсједник 
2) Никола Крагуљ,  -члан 
3) Младен Ковјанић, -члан 
4) Жељко Билбија,  -члан 
5) Бранислав Савић,  -члан 

2. Задатак Савјета из претходне тачке је 
да прати израду Регулационог плана дијела 
центра Градишке и заузима стручне ставове 
према питањима општег, привредног и про-
сторног развоја Општине и подручја обухвата 
планског акта, као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених пла-
нских рјешења, усклађености са просторно-
планском документацијом вишег реда, те 
усклађености са Законом о уређењу простора и 
грађењу и подзаконским актима.  
 

3. Мандат Комисије траје до окончања 
поступка доношења Регулационог плана дијела 
центра Градишке. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном гла-
снику општине Градишка. 

 

Број:01-111-304/17 
Дана:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а      
                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Миленко Павловић 
 
 
 
 _____________________________ 
 
 
  На основу члана 36. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и чланова 133. и  140. 
Пословника о раду Скупштине општине Гра-
дишка („Службени гласник општине Гради-
шка“ број 6/17), а након разматрања Процје-нe 
угрожености општине Градишка од еле-
ментарне непогоде и друге несреће, Ску-
пштина општине Градишка на 10. редовној 
сједници одржаној 31.10.2017. године дони-
јела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч  А К 

 

  1.Усваја се  Процјена угрожености 
општине Градишка од елементарне непогоде и 
друге несреће, 
 

  2. Процјена угрожености општине од 
елементарне непогоде и друге несреће саста-
вни је дио овог закључка. 
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     3. Закључак и Процјена ће се објавити у 
„Службеном гласнику општине Градишка. 
 

Број:01-013-125/17 
Датум:31.10.2017.године 
Г р а д и ш к а 
                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Миленко Павловић с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

П Р О Ц Ј Е Н А 

 

УГРОЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ   ГРАДИШКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ  НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ 

НЕСРЕЋЕ 
 

УВОД 

 

 
Према Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 121/12) и Закону о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број: 46/17) утврђено је да је смањење ризика од 
катастрофа, односно идентификација, процјена и праћење ризика од елементарне непогоде и друге 
несреће, као и јачање спремности за ефикасно поступање у случају елементарне непогоде, друге 
несреће и ванредних ситуација приоритет како на републичком, тако и на локалном нивоу.  
 
Према наведеном Закону разрада задатака заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће реализује се израдом и доношењем Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће који садржи сљедеће документе: 
 
       А) Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, 
       Б) Планирање превентивног дјеловања, 
       В) Планирање приправности, 
       Г) Планирање мобилизације, 
       Д) Планирање хитног поступања. 
 
Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће (у даљем тексту: Процјена 
угрожености) је полазни и темељни документ Плана заштите и спасавања од елементарних непогода и 
других несрећа органа, организација, привредних друштава и других субјеката на територији општине 
Градишка као и темељ за израду Програма развоја Цивилне заштите у области заштите и спасавања. 
 
           
Уредбом о садржају и начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/13) утврђен је методолошки приступ, носиоци и 
начин израде Плана заштите и спасавања. 
           
Носилац израде Плана заштите и спасавања према напријед наведеном Закону и Уредби је надлежна 
организациона јединица цивилне заштите општине, односно града.  
 
Процјена угрожености као полазни и темељни документ даје што потпуније и аналитичке податке о 
територији, становништву, идентификованим ризицима и ризичним објектима, критичним тачкама, 
историјским, искуственим и статистичким подацима, процјењеним посљедицама несрећа које су 
резултат идентификованих ризика, штети и губицима у односу на ризичне групе, односно људе, 
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имовину, инфраструктуру и животну средину (када их је могуће процијенити, сходно врсти несреће, 
доступним статистичким и другим релевантним показатељима, извјештајима) постојећем нивоу 
заштите, капацитетима, те могућностима и правцима развоја и унапређења система заштите и 
спасавања. 
 
С обзиром на комплексност, садржај и циљеве који треба да се постигну израдом Процјене прије 
непосредне израде извршене су сљедеће припремне радње: 
 

- Рјешењем начелника именована је Радна група за израду Процјене угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Градишка. 

- Прикупљање потребих података од институција, служби, привредних друштава и других 
правних лица у којима се обављају дјелатности од значаја за заштиту и спасавање. 

- Одређивање циљних и ризичних група у односу на које се одређени догађај или појава 
дефинишу као ризични (људи, имовина, инфраструктура и животна средина). 
 

Овај документ није коначан, односно то је документ који обрађује динамичну материју и он је 
подложан промјенама, допунама и дорадама у складу са актуелним дешавањима у природном и 
друштвеном окружењу, те напомињемо да ће се у наредном периоду, овисно о потребама, Процјена 
угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине Градишка, мијењати и развијати, те 
постајати квалитативно и квантитативно обухватнија и обимнија. 

 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ГРАДИШКА 

 

1.1. Географски положај и основне карактеристике територије општине Градиишка 

 

Општина Градишка  је смјештена у Лијевче пољу, на крајњем сјеверу  Републике Српске, уз ријеку 
Саву, која је уједно и граница према Хрватској. Математичко-географски положај општине Градишка 
је 45° 57' до 45° 14' сјеверне географске ширине (у даљем тексту с.г.ш. (ϕ), и  16° 55' до 17° 28' источне 
географске дучине (у даљем тексту и.г.д. (χ).  Град Градишка је дефинисан тачкама и координатама: 
45° 09'  с.г.ш. (ϕ) ; 17° 15' и.г.д. (χ) ; док је надморска висина  92 м.н.в. 
 
Површина Општине износи  око 762 км² (76 174 хектара), што представља око 3.07 % територије 
Републике Српске. Дужина територије у правцу исток-запад (поток Матура-Бабина коса) је око 34,5 
км, а ширина на правцу сјевер-југ (ријека Сава-Александровац) је око 22,5 км, својим сјеверним 
дијелом наслања се на десну обалу ријеке Саве, дужином 58,78 км. 
 
Територија Општине већим дијелом (око 70%) спада у равничарско, веома плодно земљиште, а мањим 
дијелом (око 30%) у брдско, пошумљено и обрадиво земљиште. Равничарски дио територије има 
надморску висину од 89-100 м, а брежуљкасти дијелови и до 300 м надморске висине. Најнижа тачка 
је на ријеци Сави, источно од насеља Орубица и износи 89 метара. Највиша тачка се налази на 
планини Козари и износи 863 метра. 
 
Географски положај овог простора, са рељефом који га на сјеверу широко отвара континенталним 
утицајима, а са југозапада и истока изолује обронцима Козаре и Мотајице, има одлучујући утицај на 
климатске услове, који представљају умјерено континенталну климу са просјечном количином 
падавина око 810 mm2 падавина. 
 
Основне одлике микроположаја општине Градишка јесу распрострањење између планина Козаре и 
Просаре на  западу, затим Прњаворског средогорја и планине Мотајице на истоку. Са сјевера је 
Градишка заклоњена славонским планинама, односно планином Псуњом, који, заједно са наведеним 
планинама, има значајну улогу у формирању локалних климатских услова, који се манифестују у 
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настанку локалних депресија, температурних инверзија, веће магловитости (у хладнијем дијелу 
године), карактеристичних за Лијевча поље, а које се разликују од околине. 
  
Мезоположај општине Градишка карактерише контактност између двије велике физиономске регије: 
Панонске низије на сјеверу и Планинско-котлинске области на југу. Сама општина се, у суштини, 
налази у Панонској низији, односно њеном продужетку с јужне стране ријеке Саве, на географском 
простору босанске Посавине. Динарски планински систем у великој мјери спречава утицај 
Медитерана са југа и запада, и у великој мјери модификује утицај ваздушних маса које долазе са 
Атлантика, а које су најзначајнији фактор плувиометријског режима општине Градишка. Припадност 
овом мезоположају има лимитирајући фактор на правац и интензитет вјетрова, док преко њих има и 
посредну улогу на облачност, а тиме и на распрострањење падавина. 
Код сагледавања макроположаја Градишке, изучавани простор је посматран у оквиру сјеверног 
умјереног појаса (простор пресијеца 45. паралела) као и у односу на  области-изворишта ваздушних 
маса, који условљавају климу готово читаве Европе. Од Средоземља је простор Градишке општине 
удаљен око 800 км ваздушне линије, а значајнији временски утицаји  ваздушних маса је током љета 
када доносе веома топло и суво вријеме (поријекло изворишних маса може бити и изнад Сахаре 
удаљене преко 1100 км). 
 
Најзначајнији утицај остварује сибирска ваздушна област (иако удаљена преко 2 000 км), односно 
сибирски антициклон, који зими врши најзначајнији утицај на вријеме и климу простора општине 
Градишка. Атлантска изворишна област, удаљена око 1400 км,  доминантан утицај има у топлијем 
дијелу године, када је посматрани простор под утицајем азорског антициклона.  
Макроположај општине Градишка одређује глобалне климатске одлике, док мезо и микроположај у 
великој мјери условљава модификацију климе, те одређују климатски варијетет.   
 
 
1.2. Климатске карактеристике 

 
Према Кепену, геопростор Градишке општине припадао би умјерено-континенталном типу климе, тј. 
умјерено топлој кишној клими („C“ климат).  У оквиру  ''C'' климата, мезоклиму Градишке можемо 
сврстати у посавску варијанту умјерено топлог и влажног климата (Cfwbx''). Основне карактеристике 
Cfwbx'' биле би сљедеће: 
C –  умјерено топли кишни климат, 
f  – стално влажни климат (довољно кише или снијега у свим мјесецима), 
w – најсувље зимско доба,            
b – температура најтоплијег мјесеца нижа од 22°C, али је у току 4 мјесеца виша од 10°C, 
x '' – први максимум падавина у јесен а други у прољеће. 
Од осталих регионалних карактеристика климе значајно је истаћи да је зима сувља од љета, 
температура ваздуха расте брже у прољетним мјесецима него што опада у јесен, те је због тога јесен 
топлија од прољећа, али глобалне климатске промјене су у топлотном смислу готово изједначиле 
прољетне и јесење температуре. Овакав термички режим карактеристичан је за континенталну климу, 
али због маритимних утицаја, који су, генерално, много слабији, могуће су и промјене оваквог 
термичког режима.  
     
Током цијеле године на типове времена на геопростору Градишке општине, односно сјеверног дијела 
Републике Српске, и шире, доминантантни су Азорски антициклон и Исландски поларни циклон. У 
касно прољеће и рано љето сјеверни дио Републике Српске изложен је  Атлантском циклону (мај и 
јуни), када се влажне ваздушне масе крећу са запада ка истоку усљед чега изучавани простор прима 
највеће мјесечне количине падавина. У таквим случајевима на изучавано подручје циклонална 
активност над Атлантиком доноси на предњој страни циклона југозападна струјања и влажни 
маритимни ваздух. У југозападној струји је на геопростор сјеверног дијела Републике Српске, у 
највећем проценту (26,6%) долазила сва градоопасна облачност у периоду мај-октобар. Управо у том 
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периоду, појачано загријавање копна и атмосфере уз продор влажног ваздуха, стварају појачане услове 
за већу лабилност атмосфере и развој јаких олујно-градоносних процеса. Тако настајући, фронтални 
кумулонимбуси, често се развијају до, а неријетко и изнад, висине тропопаузе, нарочито у подневним 
часовима, а прате их грмљавина, пљускови и олујни вјетар. Љети је овај простор најчешће изложен 
утицају азорског антициколона, што проузрокује топло и ведро вријеме, са малом количином 
падавина. Значајни су продори топлих ваздушних маса са југа (Сахара, Средоземље) који условљавају 
веома топло и углавном суво вријеме. За љетни период карактеристичне су и локалне депресије, које 
се формирају усљед наглог прегријавања тла и оне прозрокују пљусковите падавине у облику кише, 
али јављају се и олујно-градоносни процеси који резултирају падањем града. Крај љета, односно 
почетак јесени опет, над изучаваним геопростором, доносе појачан утицај Атланског циклона. 
 
 

 

Слика бр. 1. Географски положај општине Градишка у Републици Српској 

               У Градишци се налази један од најзначајнијих међународних граничних прелаза за путнички и 
теретни саобраћај у Републици Српској. Директни излаз на ријеку Саву, природна отвореност 
„савским коридором“ на исток и запад и отвореност кроз планинско залеђе на југ према Јадранском 
мору, дају Градишци веома повољан саобраћајно-географски положај. Овакав интер-регионални значај 
овом простору даје важну транзитну функцију. Преко територије општине Градишка прелази значајна 
саобраћајница према Републици Хрватској: Бања Лука – Градишка – Окучани (спој на аутопут Загреб 
– Београд). 

 
                  У новембру 2011. године је отворена друга дионица аутопута Бања Лука – Градишка (од Маховљана до 

Градишке), укупне дужине 26,5 км. Овај аутопут ће омогућити бољу везу са аутопутом Загреб-
Београд, а са њим би се у будућности требао спојити и аутопут Добој – Бањалука, чиме би се 
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побољшала веза и са источним дијеловима Републике Српске. Међународни аеродром Бањалука је 
удаљен 31 км, а међународни аеродром Загреб 130 км. На брежуљкасто – брдским просторима 
Просаре и Поткозарја налазе се притоке ријеке Саве: Јабланица, Врбашка и Лубина, док су бивше 
притоке Јурковица, Борна и Осорна каналима преусмјерене у друге токове (Јурковица према 
Јабланици, а Борна и Осорна према Врбасу). 
 
1.3. Геолошке карактеристике 

 
На подручју општине констатоване су стијене квартарне старости. Ови седименти представљају другу 
(вишу) терасу Врбаса. Наслаге квартара прекривају читав басен Лијевче поља од Врбаса до Саве и дио 
ободних брежуљака. У оквиру ових седимената могу се издвојити терасни седиментни алувијални 
наноси. Ободне терасе претежно су изграђене од глина, пјесковитих глина и шљунковито-пјесковитих 
глина. Дебљина алувијалних седимената повећава се идући од  Врбаса према Сави.  
 
Алувијални-шљунковити седименти у подручју Лијевче поља представљени су: 

� крупнозрним шљунковима са облуцима до дубине од 10 м, 
� средњезрним до крупнозрним шљунком са облуцима од 4-8 цм, дебљине 10-15 м, 
� средњезрни до ситнозрни шљунак дебљине од 5-10 м  и 
� ситнозрни шљунак са пијеском, дебљине 5-10 м. 

 
Мјестимично су присутна карактеристична глиновито пјесковита сочива на дубини 10-14 м. Кровину 
терасе Лијевче поља изграђују хумус, барске глине и иловачасти покривач дебљине мјестимично и до 
6 м. Овај покривач је мјестимично еродован због чега се шљунчане наслаге налазе на површини 
терена. 
 

                        Слика бр.2. Геолошка карта 
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1.4.  Опште хидрогеолошке карактеристике 
 
Хидрогеолошке карактеристике овог подручја (дијела Лијевче поља) везане су са геолошким 
карактеристикама, како самог поља тако и сливног подручја. На основу претходних основних 
геолошких истраживања и детаљних хидрогеолошких истраживања ширег подручја поменутог терена, 
може се рећи да подручје општине обухвата дио алувијалне заравни. Највећи дио те заравни изграђују 
алувијални седименти, слика бр.3. 
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Слика бр.3. Хидрогеолошка карта 

 

То су добро сортирани шљунци са пијеском, заглињени шљунци, шљунковито-пјесковите глине и 
површински хумусно иловачасти покривач. Посматрано од површине терена наниже, тј. по дубини 
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истражног простора, у њему су  присутне двије литостратиграфске јединице које имају или треба да 
имају својства хидрогеолошких колектора. 
 
Веома водопропусне стијене у којима се формира хидрогеолошки колектор представљају средњезрни 
до крупнозрни шљункови са пијеском (дебљине 8,40 м) и ситнозрни и средњезрни шљунак (дебљине 
12,40 м), односно стијене са интергрануларном порозношћу (слика бр.3). У њима је формиран збијени 
тип издани. Њен ниво је слободан, претпоставља се да осцилира на cca 6 м. 
 
Шире урбано подручје Градишке је веома богато, како извориштима, тако и водоводотоцима који се 
улијевају у ријеку Саву. То су прије свега, ријеке Јабланица, Буковица, Осорна, Јурковица, Лубина, 
Турјак те канал Љевчаница. Ове ријеке престављају значајан потенцијал у сфери снабдјевања водом. 
На овом подручју су могућа помијерања тла интезитета до VIII0 МCS скале.  
 

1.5. Становништво 

 

Подручје општине Градишка чине сљедеће мјесне заједнице: 
 

 
 

Р.б. 

 

Насељено мјесто Број становника 

1991. год. 

 

Број становника 

2013. год. 

1. Аџићи 112  78 

2. Берек 482 412 

3. Бистрица 795 432 

4. Бок Јанковац 754                  1161 
5. Брестовчина 360                  1027 
6.  Буковац 349 371 

7. Вакуф  416 342 
8. Вилуси 887 736 
9. Врбашка                    1057 779 

10. Горња Долина 400  97 
11. Горња Јурковица 297 167 

12. Горња Липовача 992 500 
13. Горњи Карајзовци 537 484 
14. Горњи Подградци                   2378                  1656 

15. Грбавци 991 594 
16. Греда  159 117 

17. Доња Долина 468 115 
18. Доња Јурковица 205 149 
19. Доњи Карајзовци 600 548 

20. Доњи Подградци 957 758 
21. Драгељи  235 135 
22. Дубраве                    2581                  1534 

23. Елезагићи  561 528 
24. Гашница  443 324 

25. Градишка                  16841                13691 
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26. Жеравица  335 482 
27. Јабланица  745 438 

28. Јазовац  225 118 
29. Кијевци  381 212 
30. Кочићево  631 463 

31. Козара  126  45 
32. Козинци  908                  1661 

33. Крајишник  528 617 
34. Крушкик                    1074                  1119 
35. Ламинци Брезици                   1415                  1847 

36. Ламинци Дубраве 591 438 
37. Ламинци Јаружани 394 287 

38. Ламинци Сређани 574 456 
39. Лисковац                    1467                  1080 
40. Лужани  275 238 

41. Мачковац  476 266 
42. Машићи                   1359                  1153 
43. Мичије  389  41 

44. Милошево Брдо 439 241 
45. Миљевићи  237 188 

46. Мокрице   26  15 
47. Нова Топола                    2191                  2324 
48. Ново Село 310 154 

49. Орахова                    2479                  1185 
50. Орубица   48  14 

51. Петрово Село 358 329 
52. Рогољи  741 668 
53. Романовци                    1199 976 

54.  Ровине                    1016                  1422 
55. Самарџије  211 162 
56. Сеферовци  502 504 

57. Совјак  307 208 
58. Средња Јурковица 216 146 

59. Требовљани  425 348 
60. Трновац  246 177 
61. Трошељи  550 559 

62. Турјак  415 268 
63. Церовљани  604 368 

64. Цимироти  331 202 
65. Чатрња  768 697 
66. Ћелиновац  129  36 

67. Чикуле  369 255 
68. Шашкиновци  107  54 

 УКУПНО:                 59974                49196 
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У општини Градишка постоје 68 насељених мјеста која су организована у 56 мјесних заједница од 
којих су 4 мјесне заједнице у урбаном градском подручју, а 52 мјесне заједнице на сеоском подручју. 
Највеће насељено мјесто је Градишка која има 13961 становника, а најмања насељена мјеста су 
Орубица са 14 и Мокрице са 15 становника. 
На урбаном подручју је 27,83 % а на сеоском 72,17 % становника. Густина насељености је 64,58 
становника по квадратном километру.  
Од укупног броја становника 23944 су мушког, а 25252 су женског пола.  
Подаци кориштени за 2013. год. су из објављених резултата пописа Завода за статистику РС. 
 

1.6. Инфраструктура  

 

1.6.1. Саобраћај 

 

На подручју општине Градишка налази се разграната путна мрежа по врстама и категоријама: 
 
- ауто-пут                                        Л =       26,80 км 
- магистрални путеви                    Л =       51,00 км 
- регионални путеви                      Л =       70,60 км 
- локални путеви    и                      Л =     123,50 км 
- некатегорисани путеви                Л =  3.240,43 км  
 
који повезују општину Градишка са: Козарском Дубицом, Бања Луком, Лакташима и Српцом, а ту је и 
гранични прелаз преко  ријеке Саве који општину Градишка повезује са Хрватском.    
Рубни дијелови општине Градишка се поред пловне ријеке Сава наслањају и на пловне ријеке Врбас и 
Уну. 
 
Предузећа која се баве изградњом и одржавањем путне инфраструктуре су: 
 
-  ГП „ Јединство“ Градишка, 
-  СЗР „ Зоки“ Градишка,  
- „Трготурс Илинчић“ Градишка,   
- „Извођење земљаних радова“ с.п. Грубешић Слободан, Градишка, 
- „Мандић“ д.о.о. Градишка, 
- „Извођење земљаних радова“ с.п. Косовић Жељко,  Градишка. 
 
Предузећа која се баве превозом путника и капацитети за превоз: 
 
- „ Павловић турс“  д.о.о.                                  2. аутобуса 
- „ Штрбац турс“  д.о.о. Градишка                    2. аутобуса  
- „ Путник експрес“ д.о.о.                                  3. минибуса 
- „Јавни превоз лица“ Шатара Дејан, с.п.        1. аутобус и 1. минибус 
- „Јавни превоз лица“ Граховац Горан, с.п.     4. минибуса 
 

1.6.2. Телекомуникације 

 

Од 1996. године, када је дошло до раздвајања ПТТ система на два нова предузећа: "Поште Српске" и 
"Телекомуникације РС", дошло је до значајног технолошког напретка што се одразило и на развој 
општине Градишка. 
Телекомуникације РС су пратиле развој насеља у општини изградњом нових мрежа намјењених 
фиксној телефонији, као и изградњом станица мобилне телефоније. 
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Број фиксних прикључака се смањује, док је броја корисника мобилне телефоније на територији 
општине у тренду наглог пораста. Такође се сваке године убрзано повећава и број интернет корисника. 
У области телекомуникација, поред Телекомуникација РС у Градишци је присутан још један оператер 
- „Блицнет“ Бањалука са скромнијом инфраструктуром, могућностима и бројем корисника. 
 

1.6.3. Електроенергетска структура 

 

Електроенергетски објекти на подручју општине су нивоа 110 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV. На подручју 
општине постоје двије трафостанице ТС 110/20/10 kV и 452 трафостанице 20/10/0,4 kV, од којих је 382 
власништво електродистрибутивног предузећа а 70 власништво привредних субјеката, највише у 
индустријској зони града. Одржавање трафостаница врши власник, а манипулације укључења и 
искључења објеката обавља електродистрибутивно предузеће. 
Водови 20(10) kV нa ширем вaнгрaдском подручју су углaвном рaдијaлни нaдземни водови, који 
полaзе од ТС 110/20/10 kV до трaфо стaница 20(10)/0,4 kV.Водови 0,4kV су углaвном рaдијaлни 
нaдземни водови који полaзе од TS 20(10)/0,4 kV до крaјњих потрошача електричне енергије. Ван 
градске средине су већим дијелом урaђени нa дрвеним стубовимa сa ужетом AlFe, a мaњим дијелом нa 
бетонским стубовимa сa AlFe ужетом, односно сaмоносивим кaбловским снопом СКС, гдје су 
проводници изоловaни.  
У грaдском подручју нисконaпонскa мрежa је дјелимично урaђенa подземно, кaо и у пригрaдском 
подручју. Удио подземне кабловске мреже у укупној структури НН мреже је 2,50%, надземне мреже 
урађене СКС-ом 10%, а надземне мреже урађене голим  AlFe проводницима је 87,50%. 
 

1.6.4. Водоснадбјевање и канализација 

 

КП “Водовод“ а.д. Градишка је предузеће које је основано 1973. године. Основна регистрована 
дјелатност предузећа је производња и  снабдјевање становништва и привреде питком водом, затим 
одвођење и пречишћавање отпадних вода из насеља, те одржавање и управљање системом који 
обезбјеђује напријед назначене основне функције. 
 

1.6.4.1. Водоснадбијевање – водоводна мрежа општине Градишке   

 

Водоснабдијевање се врши са изворишта “Жеравица” које је препознато и одређено као дугорочни 
водни ресурс за потребе снабдијевања питком водом становништва и привреде општине Градишка. 
Будући да се ради о значајним резервама подземних вода (по неким анализама са овог подручја се 
може експлоатисати до 600 л/с), заштита оваквог водног ресурса је приоритетна активност. Квалитет 
сирових подземних вода  је изузетно добар. Бројне анализе квалитета урађене у досадашњем периоду 
су то и потврдиле, гдје је   бактериолошка анализа показала да сирова вода задовољава стандарде 
квалитета воде за пиће. На водоизворишту „Жеравица“   се   налазе 4 експлоатациона бунара, који 
потопљеним бунарским пумпама потискују воду до резервоара – водоторња. Тренутни капацитет 
водоизворишта  износи 310 л/с. Резервоар на водоторњу је запремине 470 м³, из кога се вода, након 
дезинфекционе обраде хлором, гравитационо дистрибуише до корисника у првој висинској зони 
(градско урбано подручје и приградска насеља), а даље пумпама преко резервоара или 
хидростаницама до корисника у другој, трећој и четвртој висинској зони. Укупан капацитет свих 
резервоара у водоводном систему износи 2.460 м³. Укупна дужина водоводне мреже градског водовода 
је cca 415 км, профила од 100 до 600 мм. Цјевоводи су углавном израђени од полиетилена и PVC-а, уз 
један дио цјевовода од азбест-цемента (око 17км), који се налази у градској зони. У водоводни систем  
2015. године је укључена водоводна мрежа водовода званог „Козарска врела“ у дужини 138 km. 
 
Водоводна мрежа покрива већи дио општине, и то градску урбану зону и насеља Козинци, Бок 
Јанковац, Мачковац, Крушкик, Горња Чатрња, Доња Чатрња, Буковац, Церовљани, Кијевци, Лужани, 
Драгељи, Жеравица, Липовача, Брестовчина, Ламинци Брезици, Ламинци Сређани, Дубраве, Ровине, 
Нова Топола, Крајишник, Душаново, Врбашка, Бистрица, Јелићи, Требовљани, Милошево Брдо, 
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Гашница, Д. Подградци, Г. Подградци, Лисковац, Јабланица, Сјеверовци, Машићи, Шашкиновци, Д. 
Јурковица, С. Јурковица, Г. Јурковица, Трновац, Самарџије, Турјак, Грбавци, Ћелиновац, Миљевићи и 
Јазовац. Већина поменутих насеља се налазе у II, III и IV висинској зони, тако да се вода из градског 
водовода даље препумпава у засебне резервоаре одакле се даље гравитационо транспортује до 
потрошача. 
 
Тренутни број прикључака на водоводну мрежу је 16.326, а приближан број становника који 
конзумира питку воду је око 40.000. 
 
У 2016. години је изграђено око 10 000 м нове водоводне мреже у насељима Гашница и Сјеверовци.  
     
 Структура водоводног система општине Градишка 
 

редб
р. 

о п и с 2014. год. 2015. год. 2016. год. 

1 Бунарски капацитет (л/с)       310       310       310 

2 Резервоари (м3)     1.810     2.460     2.460 

3 Водоводна мрежа у (м)    405.000 543.000  553.000 

4 Примарна водоводна мрежа (м)    95.760   95.760    95.760 

5 Секундарна водоводна мрежа (м) 310.900  331.900 340.900 

6 Преузета водоводна мрежа (м)              0 138.000 138.000 

7 Прикључци (koм)  15.129   15.642   16.326 

 
Поред снабдијевања становништва водом из градског водовода, а који се углавном и односи на 
становнике града и приградских насеља, још увијек   се значајан број становништва снабдијева водом 
из локалних водовода,   хидрофора, пумпи, и сл.. Ово се односи на сеоска домаћинства гдје људи 
системом самоорганизовања обезбјеђују себи воду за пиће и остале потребе. 
 
Локални водоводи су грађени стихијски. Цијени се да на подручју општине има око 38 локалних 
сеоских водовода, а исте су изргадили углавном сами мјештани. 
У функционисању сеоских водовода присутни су одређени проблеми, који се односе на поједине 
кориснике који не испоштују договорена правила приликом прикључења на водоводну мрежу, као и 
проблеми у вези са одржавањем ових водовода. Основни проблем овог начина водоснабдијевања јесте 
квалитет воде коју становништво користи за пиће. 
 
Скупштина општина је   донијела Одлуку о сеоским водоводима, којом је уређен начин кориштења и 
управљања сеоским водоводом, али се она мало примјењује. 
Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља врши контролу квалитета воде у водоводима. 
Квалитет воде је добар што су у досадашњем периоду потврдиле бројне анализе физичко-хемијског и 
бактериолошког својства које се и данас редовно проводе. Редовна контрола воде се врши у Институту 
за заштиту здравља Републике Српске . 

  
Проблем водоснабдијевања на подручју наше општине јесте и заштита изворишта без обзира на начин 
снабдијевања. У наредном периоду би требало појачати надзор у погледу квалитета воде коју пијемо, 
како из градског водовода, тако и из изграђених локалних водовода. 
 

1.6.4.2. Канализациони систем – канализациона мрежа општине Градишке 

 

Градским канализационим системом покривен је простор ужег градског подручја и приградских 
насеља Жеравица, Липовача, Сточна пијаца, дио насеља Крушкик и дио насеља Бок Јанковац. 
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Реципијент отпадних и оборинских вода је ријека Сава, а увођење канализационих вода у реципијент 
се углавном обавља гравитационо (за градско подручје), и препумпним станицама (за приградска 
насеља) низводно од градског средишта.  
 
Садашњи градски систем за одвођење отпадних и оборинских вода се састоји од око 27,7 км азбест-
цементних цјевовода профила 200 до 900 мм и 21,5 км полиестерских цјевовода профила 300 до 700 
мм, те 14 пумпних станица (двије на главном ободном цјевоводу, 11 на секундарним цјевоводима  и 
пумпном станицом "Кеј"). 
 
Дакле, отпадне воде се, главним колектором, положеним дуж границе бившег савског одбрамбеног 
насипа, путем препумпних станица транспортују до пумпне станице "Кеј", одакле се гравитационо 
или услед високог водостаја - пумпама уводе у ријеку Саву. Препумпне станице су капацитета од 10 до 
500 л/с, а капацитет пумпне станице "Кеј" је 2 x 500 л/с (двије вертикалне центрифугалне пумпе 
висине дизања од 8.4 м).  
 
Од осталих насеља на подручју општине, активности око самосталног рјешавања одвођења отпадних 
вода вршене су само за насеље Орахова. Овај пројекат је од прије неколико година реализован и 
систем је у функцији. Канализациона мрежа за насеља Нова Топола и Горњи Подградци није грађена 
(изузев дијела Агроиндустријске зоне у Н. Тополи).  Отпадне воде се упуштају у најближи реципијент 
– ријеку Врбашку за Г. Подградце или углавном у септичке јаме за насеље Нова  Топола. Овакво стање 
наравно не задовољава потребе становништва те је потребно конципирати квалитетно дугорочно 
рјешење. 
 
Дужина канализационе мреже на подручју општине Градишка је 49.200 м. На систем канализационе 
мреже је прикључено укупно 5.789 домаћинстава и привредних субјеката.  Приближан број 
становника који се тренутно користи канализационим системом је око 17.000. 
 
    Структура канализационог система општине Градишка 
 

Ред.б
р. 

О п и с 2014. год 2015. год. 2016. год. 

1 Црпне станице (м3/с) 1 1 1 

2 Препумпне станице (м3/с) 11 11 13 

3 Канализациона мрежа (м) 38.500 38.500 49.200 

4 Прикључци (ком)   5.500   5.576   5.789 

 

 

1.6.5. Привредна развијеност, основне индустријске гране 

 

1.6.5.1. Број привредних субјеката, подјела према дјелатностима и величини 

 

Број привредних субјеката – 1334 

 

Према облику организовања: 
- Јавна предузећа 2 
- Акционарска пруштва 107 
- Друштва са ограниченом одговорношћу 882 
- Командитна друштва 1 
- Ортачка друштва 3 
- Опште задруге 10 
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- Специјалистичке задруге 10 
- Установе 53 
- Тијела законодавне и извршне власти 2 
- Судови и правосудни органи 1 
- Удружења 244 
- Фондације 2 
- Вјерске организације/заједнице 15 
- Представништва страних лица 2 
 
Према подручјима КД: 
 
А - Пољопривреда, шумарство и риболов 96 
Б - Вађење руда и камена 8 
Ц - Прерађивачка индустрија 195 
Д - Производља и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1  
Е - Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације    
       (ремедијације) животне средине 8   
Ф - Грађевинарство 78 
Г - Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и моторцикала 423 
Х - Саобраћај и складиштење 84 
И - Дјелатности пружања смјештаја припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 
24 
Ј - Информације и комуникације 11 
К - Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 4 
Л - Пословање некретнинама 3 
М - Стручне, научне и техничке дјелатности 59 
Н - Административне и помоћне услужне дјелатности 11 
О - Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање 5 
П - Образовање 25 
Ку - Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 22 
Р -  Умјетност, забава и рекреација 95 
С - Остале услужне дјелатноати 182 
 
Према величини: 
- Велика - 4 
- Средња - 12 
- Мала и микро - сва остала 
 
1.6.5.2. Број предузетника, структура предузетника 

  

Број предузетника 859 
- Трговина 368 
- Угоститељство 156 
- Занатство 282 
- Саобраћај 53 
 

1.6.5.3. Индустријске зоне, површина, дјелатности у њима 

 

Агроиндустријска зона Нова Топола се простире на подручју Нове Тополе са укупном површином од 
144 ха. Закључно са 31.05.2017. године у зони послује 17 привредних субјеката, од којих 14 гради или 
имају изграђене хале и постројења, док су три у фази потписивања уговора. 
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Списак привредних друштава са бројем запослених и дјелатностима је приказан у табели: 
 

Инвеститор Број 

запослених 

 

Предмет пословања 

GOMEX 25 Кондиторска индустрија 
GOLIĆ TRADE 92 Производња сточне хране 
VIP KRAJINA - Трговина воћем и поврћем 

TAPETARIJA MATIĆ 55 Производња тапацираног намјештаја 

MMN COMPANY 20 
Уградња видео надзора, алармних 

система и ЛЕД расвјете 
GRUBEŠIĆ - - 

CASA MUSHROOMS - Трговина шумским плодовима 

LATTONEDIL 13 
Производња плочастих панела у 

грађевини 
PROFARM 36 Апотека 

KGH PROJEKTOVANJE 30 Производња пелета 

SOLAR MONT 2 
Производња металних конструкција и 

њихових дијелова 

GIZ TREJD-VODOVOD I GRIJANJE 4 
Трговина на мало робом од метала, 

бојама и стаклом у специјализованим 
продавницама 

KOMING PRO 44 Грађевински и монтажни радови 

MP TEX 4 
Репроматеријал за производњу 

тапацираног намештаја, мадраца и 
штеп дека 

EKSTRUDER 11 
Производња амбалаже од пластичних 

маса 
KAST HOUSE 5 Производња монтажних кућа 

 

 

1.6.5.4. Пољопривредна производња 

 

а) Број регистрованих и нерегистрованих пољопривредних газдинстава 
 

Од укупног броја становника општине Грдишка, око двије трећине живи у сеоском подручју (72% у 
12154 домаћинства). Процјена је да се њих око 6000 бави и живи искључиво од пољопривреде. До 
краја 2013. године било је регистровано 4339  газдинстава, а након ступања на снагу нових прописа у 
вези регистрације, тај број је данас 2491 регистровано газдинство. 
 

б) Сруктура пољопривредне производње 
 

- ратарство, производња житарица (пшеница, јечам, кукуруз, зоб, травно-дјетелинске смјесе и сл.), 
углавном у сврху подмирења потреба сточног фонда за храном. Мањи дио земљишта служи у сврху 
производње житарица за исхрану становништва, 
- повртларство, углавном се производи кромпир, купус, црвени лук, лубеница, паприка, парадајз у  
комерцијалне сврхе, али и свако газдинство у руралном подручју производи за своје потребе  разне 
врсте поврћа, 
- сточарство, осим сточног фонда за властите потребе (1-3 крмаче,  ријетко 1-2 краве, кокошке), 
комерцијално сточарство је највише заступљено у производњи млијека (на нашој општини се 
произведе око 20 милиона литара млијека годишње), затим тов јунади, свињарство, живинарство, 
производња бројлера, а и производња меда, 
- воћарство, наша општина има повољне климатске услове  и дугу традицију у производњи воћа, тако 
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да се  интензивно воћарство одвија на површини од око 1750 ха. 
Савремену  воћарску  производњу  прати  и  изградња  адекватних  складишних  простора тј. 
хладњача. На подручју наше општине  налазе се четири хладњаче већег  смјештајног капацитета и то у 
Градишци  7000 тона, Требовљанима 3200 тона, Горњим Подградцима 2200 тона и  Турјаку 1000 тона. 
Поред наведених, изграђен је и значајан број мањих хладњача на  газдинствима индивидуалних 
пољопривредних произвођача (1600 тона), тако да је укупан смјештајни капацитет хладњача на 
подручју општине Градишка око 15000 т (1500 вагона). Међутим, то је још увијек недовољно, обзиром  
да производња воћа на нашој општини достиже око 55000 тона  годишње. 
 
в)  Површине земљишта  
        
Општина Градишка се територијално налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске, захватајући  
Лијевче поље и Поткозарје, са површином од 762 км2  (76164 хa).  Плодна лијевчанска равница је на 
просјечној надморској висини од 110 м, а поједина села у брдском подручју  до 300 м.  
 
Значајно мјесто у укупним  површинама  општине заузима пољопривредно земљиште. На основу 
података из катастра, од укупне површине општине, пољопривредно земљиште заузима 50003 хa, од 
чега је обрадиво  46624 хa. Неплодно земљиште је 5284  хa. 
Шуме заузимају 20877 хa или 27 % укупне површине општине. 

г) Сточни фонд        
 
На подручју општине Градишка произведња  млијека се одвија са нешто више од 4000 музних крава. 
Највише млијека произведе већи  произвођачи чији су капацитети  фарми од 10 до преко 100 музних 
грла. Ови произвођачи, цјелокупну производњу млијека пласирају на тржиште. Остала производња 
млијека се одвија у индивидуалним пољопривредним газдинствима која посједују од једне до двије 
краве, ријетко више и већину млијека користе за властите потребе, а мањи дио за продају. Поред  
производње  млијека,  годишње се  утови преко 4000 јунади. Тов око 3000 јунади је углавном 
сконцентрисан код мањег броја  већих произвођача, чији су товни капацитети од 40 до 2000  грла. 
Остатак това се одвија на мањим пољопривредним газдинствима,  који годишње тове до двадесет грла 
за тржиште.  
 
Значајно мјесто у сточаркој производњи заузима и свињарство са око 6000 крмача и  30 - 40000 товних 
свиња годишње, излазне тежине око 100 кг. Око 20000 свиња се утови код 15-так већих произвођача, 
чији су капацитети од 500 - 5000 товљеника годишње, а остало код мањих индивидуалних 
произвођача. 
 
На  подручју  наше  општине постоји   30 објеката  за  тов  пилића  у власништву  22 произвођача.  
Капацитет свих објеката је око 300.000 кљунова у турнусу, што значи да се годишње може утовити око 
1500000 бројлера за тржиште, укупне тежине око 3.000.000 кг.  
Све  више се у нашим селима почињу држати и овце. Одраслих женских грла има око 6000. Годишње 
се може утовити око 4000 јагњади. 
Значајна је и производња меда која се обавља са 5000 кошница, а произведе се око 50000  кг меда. 
          
1.6.5.5. Воћарство   
 
Производњом воћа се бави око 400 произвођача. Највећи број индивидуалних произвођача се бави 
производњом  на површини од 3 – 5 хa, а мањи на 5 – 15 и више хa. Поред индивидуалних 
произвођача на подручју наше општине производњом воћа се бави и неколико фирми, које имају 
произвоњу на 100 и више хектара. 
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Преглед структуре засада на подручју наше општине: 
 

Врста воћа Површина, ha % Принос, t/ha Укупан очекивани 

принос, t 
Јабука 1150 65,72 35 40250 

Крушка 360 20,57 25 9000 

Шљива 160  9,14 25 4000 

Бресква,трешња, 

вишња, дуња 
 80 4,57 20 1600 

Укупно         1750 100  54850 

 

1.7. Стање у области друштвеног развоја 

 
1.7.1. Објекти за предшколско васпитање и образовање 

 
Ред. 
бр. 

Назив дјечјег вртића Мјесна заједница Број ученика 

1. Дјечји вртић "Лепа Радић" Хисета 322 

Табела: Објекти за предшколско васпитање и образовање-дjечији вртићи и домови 

 
1.7.2. Основне школе на подручју Општине Градишка  

 
Ред. 
бр. 

Основна школа (ОШ) Мјесна заједница Број ученика 

1. ОШ "Данило Борковић" Градишка 809 

2. ОШ "Младен Стојановић" Г. Подградци 392 

3. ОШ "Козарска деца" Крушкик 275 

4. ОШ "Свети Сава" Дубраве 374 

5. ОШ "Васо Чубриловић" Градишка-Центар 790 

6. ОШ "Петар Кочић" Нова Топола 949 

7. ОШ "Вук Стефановић Караџић" Турјак 160 

8. 
Основна музичка школа  
„Бранко Смиљанић“ Градишка 

ученици ове 
школе похађају 
друге основне 

школе 

Табела: Основне школе на  подручју општине 
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1.7.3 Средње школе на подручју Општине Градишка 

 
 

Ред. 
бр. 

Средња школа (СШ) Мјесна заједница Број ученика 

1. 
Средња стручна и техничка 
школа 

Градишка-Сењак 610 

2. Teхничка школа Градишка-Сењак 567 

3. Гимназија Градишка-Сењак 358 

Табела: Средње  школе на подручју општине 

 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА 

 

 
Идентификација ризика је прва фаза која има за циљ одређивање постојећих ризика на територији 
општине Градишка и она представља основу за квалитетну анализу ризика од природних и других 
несрећа. 
Идентификација ризика обухвата: прикупљање информација, укључивање релевантних субјеката, 
статистичке податке о елементарним непогодама и другим несрећама, преглед и структурирање 
идентификованих ризика са прегледом ризичних објеката и ризичних догађаја и њихово довођење у 
везу са рањивим/ризичним  групама односно утицај на људе, имовину, инфраструктуру и животну 
средину. 
Идентификовани ризици на територији општине Градишка представљени су и графички на картама – 
мапама у прилозима Процјене. 
 
 
2.1. Прикупљање информација о ризицима на територији општине 

 
За идентификацију ризика прикупљене су релевантне информације и подаци који се односе на 
опасности од природних ризика (поплава, клизишта, олујног вјетра и града, сњежних падавина, 
земљотреса) из извјештаја спасилачких и хитних служби, Одсјека за цивилну заштиту и других 
надлежних служби и установа ангажованих у провођењу мјера заштите и спасавања. Информације и 
подаци о пожарима добијени су од Професионалне ватрогасне јединице, док су остали подаци, 
потребни за израду Процјене, добијени од надлежних институција, установа, привредних друштава и 
служби које посједују податке, а на основу упућених писмених захтјева истима.  
Поред извјештаја, за прикупљање информација о ризицима, кориштени су и статистички подаци о 
природним непогодама и другим несрећама на територији општине у посљедњих педесет година, као 
и богато искуство самих актера на које су природне непогоде и друге несреће испољавале, на директан 
или индиректан начин, своје дјеловање.  
Информације су прикупљане и непосредно на терену обиласком подручја високог ризика од поплава, 
клизишта и других видова опасности по становништво које живи на угроженом подручју на 
територији општине.  
 
Наредни преглед приказује преглед информација и података релевантних за идентификовање ризика 
као и извора од којих су тражене информације и подаци.  
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Из прегледа се види да су у овој фази израде Процјене на директан или индиректан начин укључени 
бројни субјекти чији су стручни представници углавном и чланови Радне групе за израду Процјене 
угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Градишка именоване од 
стране начелника. 
 
2.2. Преглед ризика на територији општине Градишка 

 

2.2.1.  Поплаве  

 

Подручје општине Градишка налази се, највећим дјелом, у сливу ријеке Саве која извире у планинама 
западне Словеније и има дужину од 944 км до ушћа у Дунав у Београду. 
На свом путу ријека Сава протиче кроз четири земље (Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину и 
Србију) и има површину слива од 97.713 км² те представља највећи ријечни слив у Југоисточној 
Европи. 

Информације и подаци Извор информација 

 
- О природним ризицима на подручју 

општине (поплаве, клизишта, сњежне 
падавине, олујни вјетар и град, суша), 

 
- О пожарима и објектима високе пожарне 

опасности, 

 

- О образовним установама на подручју 

општине (број школа, ученика, полна 
структура, број запослених као и број дјеце са 
посебним потребама), 

 
- О организовању и провођењу здравствене 

заштите на подручју општине, 

 

- О угроженим социјалним категоријама 

становништва, 

 

- О саобраћајној инфраструктури, 

 

 

- О безбједоносној ситуацији на подручју 

општине, 

 

- О привредним и пољопривредним 

ресурсима на подручју општине, 

 

 
- О управљању ризицима и систему раног 

упозоравања. 

 

       
-Општинска управа Градишка 
- Одсјек за цивилну заштиту, 
-Противградна превентива РС 
 
- Професионална ватрогасна јединица Градишка,  
 
- Одјељење за друштвене дјелатности општинске 
управе, 
 -Центар за социјални рад 
 - Одјељење за друштвене дјелатности 
 
 -Дом здравља,  
 -ЈЗУ Болница Градишка, 

 
 
- Центар за социјални рад Градишка, 

 
 

- Одјељење за стамбено – комуналне послове и 
заштиту животне средине, 

 
- Полицијска управа Градишка, 

 
 

- Одјељење за привреду и пољопривр. 
општинске управе  

 
 

-Одсјек за цивилну заштиту. 
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Са својим просјечним протоком од око 1.564 м³/с, ријека Сава представља најважнију притоку Дунава, 
са готово 25% укупног протицаја Дунава на тачки њиховог спајања. 
Ријека Сава је данас пловна за велика пловила, од ушћа до Славонског Брода (377 км) и мања пловила 
до Сиска (583 км). 
Број становника у подручју слива ријеке Саве је приближно 8.200.000, што представља 46% од 
укупног броја становника држава кроз које протиче. 
 
У горњем току, од извора па низводно, Сава је права планинска ријека док већ протицањем кроз 
Хрватску и БиХ корито Саве има пад просјечно свега 70 мм/км тј. спуштена је свега 44 м. 
Због тако малог пада и нерегулисаног корита Сава меандрира, мијења корито и изазива поплаве. 
Поред тога, заједничко својство свих десних притока Саве је њихово бујично понашање, посебно у 
њиховим горњим токовима (Уна и Дрина). Међу најзначајнијим десним притокама ријеке Саве, поред 
Уне и Дрине су још: Врбас, Укрина, Босна, Брка и Тиња а свака од њих такођер има по неколико 
планинских притока. 
Из наведеног се може закључити како је слив ријеке Саве подложан поплавама које се обично 
дешавају у прољеће након отапања високих сњегова и у јесен након обилних киша. 
 
Као заштита од високог водостаја и великих поплава ријеке Саве, у њеном средишњем и нижем сливу, 
користе се природна задржавања високих водостаја као и изграђени насипи за заштиту од поплава. 
Такођер за систем заштите од поплава значајне су и велике низинске ретенције (Лоњско поље, Мокро 
поље) које, заједно са системом помоћних канала, имају велик утицај на смањење поплавног режима. 
Редовна контрола стања водостаја ријеке Саве у Градишци врши се у Хидролошкој станици Градишка 
која је једна од четири такве станице на цјелом току ријеке Саве и која, за потребе РХМЗ Бања Лука, 
врше мјерење водостаја ријеке Саве. 
 
Хидролошка станица располаже класичним водомјерним летвама а мјерење се врши од 1890. године. 
Поред класичног начина мјерења водостаја постоји и аутоматска хидролошка станица, Републичке 
дирекције за воде РС, која је смјештена непосредно уз класичне водомјерне летве али, нажалост, 
годинама није у функцији. 
Мјерења водостаја се врше свакодневно за потребе РХМЗ Бања Лука као и за остале кориснике, 
првенствено Цивилну заштиту и средства информисања. 
 
Редовна одбрана од поплава, у реону Градишке, проглашава се код нивоа водостаја ријеке Саве од 700 
цм а ванредна одбрана од поплава на висини водостаја од 730 цм. 
 
 

                                     Хидролошка станица Градишка 

 

Година    2000    2004    2005    2008    2010    2013    2014    2016   Укупно 

Ред.мјере       3       2       5       1      18       9      10       4      52 

Ванред. 
Мјере 

 
      0 

 
     17 

 
      4 

 
      0 

 
      7 

 
     30 

 
      41 

 
     18 

 

   117 

 

Табела: Број дана са редовним (700 цм) и ванредним мјерама (730 цм) заштите од поплава на 

територији општине Градишка у периоду 2000-2016. године. 

 
Према подацима из посљедњих десет година праћења нивоа водостаја ријеке Саве апсолутни 
минимум водостаја је био -99 цм у августу 2003. године а апсолутни максимум је био 855 цм у априлу 
2013. године мада се помиње и податак из октобра 1974. године када је, наводно, забиљежен 
апсолутни максимум од 916 цм али нема документованог трага тог податка. 
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Из наведених података произлази закључак да је апсолутна амплитуда између минималног и 
максималног водостаја ријеке Саве на хидролошкој станици Градишка 1015 цм.   
 
Током петнаестогодишњег посматраног периода укупно је било 169 дана са мјерама заштите од 
поплава, које се уводе када водостај ријеке Саве пређе коту 700 цм. 
 
У посматраном периоду највећи број дана ванредне заштите од поплава, када су практично 
поплављена насеља узводно и низводно од хидролошке станице, на подручјима незаштићеним 
насипом, дешава се обично током мјесеца априла. 
 
Хидролошка станица Градишка, поред ријеке Саве, контролише и стање многобројних ријечица и 
потока који углавном чине притоке ријеке Саве. То су водом богате ријечице и потоци који извиру у 
реону планина Козара и Просара те каналисани водотокови Лијевча поља. 
 
О воденом богатству подручја Козаре и Просаре свједочи густина хидрографске мреже тј. мреже 
водотока која износи 1 км/км². 
 
Планине Козара и Просара имају густу хидрографску мрежу, која се састоји од сталних и малим 
дјелом периодичних водотока, која је врло разграната и на чије формирање су значајно утјецали рељеф 
и особине геолошке подлоге. 
Поменути потоци и ријечице имају, углавном, бујични карактер и неуређене обале, те у условима 
обилних кишних падавина редовито стварају проблеме и велике штете становништву у насељима кроз 
која протичу. 
Међу веће спадају Врбашка, Јабланица, Лубина и Јурковица. Њихови водотокови нису уређени па 
услијед зараслости раслињем, малих импровизованих водених пропуста, разног крупног смећа и 
других препрека долази до њиховог излијевања из корита и настајања великих штета, углавном, на 
пољопривредном, обрадивом земљишту. 
 
Посебну врсту заштите од бујичних потока и водне ерозије стварају шуме које заузимају велики дио 
брдско-планинских простора Козаре и Просаре а чија подручја представљају и простор са највећим 
падавинама. 
 
Шуме својим покривањем тла пружају најбољу заштиту од водне ерозије, а својим земљиштем и 
његовим ретенционим способностима спречавају поплаве и обезбјеђују повољан режим отицања 
бујичних вода. 
 
Шумско земљиште је способно  да упије а затим и задржи велике количине воде а резултат таквих 
спецификација је да се смањује нагло поплавно отицање које најчешће причињава велике штете у 
низводним подручјима. Поред тога шума има и низ других, позитивних, карактеристика а дјелује и као 
природни филтер за пречишћавање вода. 
 
Такође, вегетација дјелује и кроз процес задржавања наглог топљења снијега тако што задржава 
довољно ниске температуре приземних слојева ваздуха, нарочито код шумске вегетације и тиме 
успорава нагло топљење снијега које може изазвати веће поплавне таласе, нарочито у планинским 
предјелима. 
 
Досадашње недомаћинско понашање према шумама као и непланска сјеча нарушили су тај природни 
систем и као резултат имамо све чешће и обимније бујичне поплаве свих, па и најмањих, потока на 
падинама Козаре и Просаре. 
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Како би се генерално смањиле штете на имовини становништва и омогућио удобнији живот у рејону 
општине Градишка изграђен је систем заштите од поплава који је до данас успјешно одолијевао свим 
недаћама које су се појављивале на овој територији у посљедњих четрдесетак година. 
Систем заштите се састоји од низа примарних и секундарних канала и каналске мреже који обрубљују 
подручје града Градишке и околине, скупљају и одводе вишак воде преко црпних станица у ријеку 
Саву. 
 
Међутим, у задњем периоду од десетак година, неадекватним одржавањем тај добро замишљени 
систем за одбрану од поплава је прилично оштећен и запуштен тако да се поставља питање рока до 
којег ће моћи успјешно функционисати. 
 
 

СИСТЕМ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
 
Десни савски насип у Дубичкој равни од 0+000 до 5+000 (нормални профил за заштиту од вањских 
вода ранга појава од 10-100 година са изграђеном чуварском кућом у км 0+200 и уставом у 0+000 те 
црпном станицом «Орахова» на км 0+200). 
 
Десни савски насип од 4+780 до 31+846 (нормални профил за заштиту од вањских вода ранга појава 
од 10-100 година са изграђеним објектима-центром за одбрану од поплава у км 25+360, уставом и 
црпном станицом «Лиман»), те чуварском кућом у км 18+700 Мачковац, чуварском кућом у км 10+870 
и уставом Горња Долина и чуварском кућом у км 6+200 Доња Долина. 
 
Доњи ободни канал у Дубичкој равни од км 0+000 до 6+000 (нормални профил ранга вода појава 20 
година). 
 
Ободни канал Јурковица-Јабланица од 0+000 до 10+810 (нормални профил ранга вода појава 20 
година). 
 

Ободни канал Осорна-Борна-Љевчаница од км 4+000 до 25+600 (нормални профил ранга вода 
појава 20 година). 
 
Ободни канал Борна од 0+000 до 2+100 (нормални профил ранга вода појава 20 година). 
 
Ободни канал Лукавац од км 0+000 до 3+700 (нормални профил ранга вода појава 20 година). 
 
2.2.2.  Метеоролошке појаве 

 

2.2.2.1. Вјетар 

 

Вјетар, као климатски елеменат квантитативно је одређен смјером (учесталошћу) и брзином. 
Најзаступљенији вјетрови у Градишци су из западног правца (просјечно 22‰), на простору Градишке 
најмање су у просјеку заступљени вјетрови из југоисточног правца (3‰).  

 

2.2.2.2. Средње брзине вјетрова 

 

Средња брзина вјетра на простору Градишке није велика. За протекли вишегодишњи средња брзина 
вјетра износила је 1,9 метара у секунди. Највећу средњу брзину у просјеку имају вјетрови из правца 
сјеверозапада 2,5 м/с, а најмању из сјевероисточног правца 1,5 м/с.  
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Правац вјетра Просјечна честина  ср.брзина просјечна 
N 22 ‰ 1,6 м/с 

NE 12 ‰ 1,5 м/с 

E 23 ‰ 1,8 м/с 

SE  3 ‰ 2,1 м/с 

S 15 ‰ 2,3 м/с 

SW  8 ‰ 1,9 м/с 

W 31 ‰ 1,7 м/с 

NW  3 ‰ 2,5 м/с 
 

Табела: Учесталост праваца вјетрова и њихове средње брзине за Градишку 

 

 

Посматрано по просјеку најачих удара вјетра исти се могу очекивати у периоду март-септембар, при 
чему су у просјеку најачи удари вјетра у мјесецу мају са 6,8 м/с. 
 

МАКСИМАЛНА 
БРЗИНА  

МЈЕСЕЦ 

ВЈЕТРА / 
ГОДИНА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2007  / 5.4 6.1 2.2 5.3 5.5 6.1 4.7 6.7 / / / 
2008 5.7  /  / 6.4 5.8  /  / 6.3  / 6.9  /  / 
2009  /  / 7.1 5.1 4.8 6.1 7.2 5.8 4.5 7.1 7.6 6.4 
2010 3.6 3.0 7.6 6.1 5.1 5.6 1.2 4.6 6.5 4.0 4.9 4.6 
2011 2.0  /  / 3.4 7.1 6.7 3.7 6.2 5.5 7.1 3.4 5.6 
2012 7.7 9.1 9.9 7.0 7.1 3.3 7.2 7.2 4.6 3.7 2.4 4.0 
2013  /  / 17.0 9.2 10.7 11.2 12.5 10.8 10.8 9.0 12.5  / 
2014  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 
2015  /  / 10.9 10.9 15.0 9.9 12.2 8.8 8.5 8.2 3.4  / 
2016 7.7 6.2 4.9 10.5 11.9 10.5 11.9 9.5 5.2 10.2 11.2 5.1 

НАЈСНАЖНИЈИ 
УДАР 7.7 9.1 17.0 10.9 15.0 11.2 12.5 10.8 10.8 10.2 12.5 6.4 

ПРОСЈЕК 
УДАРА 2.7 1.8 5.7 5.9 6.8 5.3 5.6 5.9 4.6 5.6 4.5 2.6 

 
Табела: Најјачи удари вјетра (метар/сец) по мјесецима у последњих 10 година 

 
НАПОМЕНА: 10.07.2014. године на подручју села Ламинци забиљежена је појава пијавице, односно 
мини торнада, чији параметри нису измјерени обзиром да се радило о локалној појави са великим 
штетним посљедицама. 
 

2.2.2.3. Падавине 

 

Падавине су уз температуру и влажност ваздуха, један од најважнијих  климатских елемената, 
нарочито у агроклиматском смислу. Значај падавина је условљен плувиометријским режимом по 
мјесецима и има веома битну улогу у разним областима људске дјелатности. За оптимално 
искориштавање падавина неопходне су анализе количина падавина, како количинске заступљености, 
тако и њене расподјеле. Често je у пракси значајнији правилан распоред падавина, нарочито у 
вегетационом периоду, него  укупна годишња количина падавина коју одређени простор добија. 
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Детаљном анализом вишегодишњег тока падавина могуће је дати оцјену плувиометријског режима.  
На падавине, као климатски елемент, али и на климу  ширег окружења у цјелини, односно климу 
јужне и средње Европе велики утицај има општа атмосферска циркулација и струјање ваздушних маса 
које се током године и у појединим годишњим добима врше преко географског простора Босне и 
Херцеговине  и у њеној непосредној околини. Током цијеле године на типове времена овог 
геопростора доминантан утицај врше азорски антициклон и исландски поларни циклон.  Над 
Атлантским океаном, Средоземним морем али и Сибиром и Сахаром формирају се ваздушне масе 
различитих физичких особина, које различито утичу на временске прилике на посматраном 
геопростору. Зими се над Сибиром формира поље високог ваздушног притиска (антициклона), док се 
на над Атлантиком формира поље ниског ваздушног притиска (циклона), што доводи овај простор под 
утицај хладног сибирског антициколона, што условљава стабилно, суво и хладно вријеме. Јачи 
продори хладног ваздуха, понекад долазе и са сјевера и поларног су поријекла. За вријеме зимског 
периода честе су и активности тзв. Ђеновске депресије, које долазе долином Роне, у виду мистралне 
струје што проузрокује повећање температуре и нагло отапање снијега. У касно прољеће и рано љето, 
те у јесен ситуција је обрнута. Наиме, тада је овај простор изложен атлантском циклону (мај, јуни и 
септембар), када и прима највеће мјесечне количине падавина. По Ван Веберу, крајем прољећа и 
почетком љета долином Саве и Дунава, крећу се од запада ка истоку влажне ваздушне масе под 
утицајем Атлантског циклона (путања-Vс) и доносе велике количине падавина у облику кише .  

Љети је овај простор изложен утицају азорског антициколона, што проузрокује топло и ведро вријеме, 
са малом количином падавина. Значајни су продори топлих ваздушних маса са југа (Сахара, 
Средоземље) који условљавају веома топло и суво вријеме. За љетни период карактеристичне су и 
локалне депресије, које се формирају усљед наглог прегријавања тла и оне прозрокују пљусковите 
падавине у облику кише, али јављају се и падавине у облику града, које неповољно утичу на 
пољопривредне културе, јер их дјелимично или потпуно уништавају. 
Из свега наведеног може се закључити да геопростор општине Градишка под утицајем  како 
континенталних ваздушних маса (сибирских) тако и маритимних (атлантских) ваздушних маса. 
Значајно је навести и то да је Козара граница између модифицираног медитеранског и 
средњоевропског плувиометријског режима. У годишњем току  висине падавина по типу су 
доминантне циклонске падавине. Оне се односе на умјерене географске ширине, а условљене су 
путањама депресија, односно циклона и антициклона. 
 

Метеоролошка станица Градишка-падавине 
Год./мј

. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma 

2007. 
54.
1 47.2 56.6 8.7 53.8 62.8 14.9 45.8 

111.
3 89.8 71.5 68.7 685.2 

2008. 
23.
1 6.6 

102.
4 59.6 37.0 76.9 44.5 17.5 58.7 35.4 46.5 37.2 545.4 

2009. 
50.
3 26.7 36.8 17.6 36.3 74.1 43.6 39.2 18.4 57.6 78.0 

114.
2 592.8 

2010. 
85.
2 

103.
3 72.9 69.2 98.8 

179.
8 66.1 38.2 

133.
7 34.2 78.3 56.5 1016 

2011. 
38.
7 15.8 28.2 15.2 41.7 61.9 

108.
7 21.5 25.2 45.7 0.8 58.4 461.8 

2012. 
44.
9 61.9 7.6 

112.
8 97.8 

107.
3 42.2 0.5 75.5 

104.
6 49.0 

132.
2 836.3 

2013. 
99.
3 

109.
1 85.2 43.3 64.2 39.9 32.5 42.3 56.7 67.3 

119.
5 0.0 759.3 

2014. 
47.
3 66.6 80.3 

115.
6 

141.
5 

122.
6 

111.
8 

159.
9 

190.
2 

113.
0 29.8 76.0 

1254.
6 

2015. 82. 90.1 35.2 43.1 172. 40.9 22.5 83.8 91.0 280. 50.1 16.8 1009.
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9 3 3 0 

2016. 
85.
5 

107.
5 94.4 70.4 78.9 67.8 86.3 99.1 97.6 71.7 70.7 8.9 938.8 

просје
к 

61.
1 63.5 60.0 55.6 82.2 83.4 57.3 54.8 85.8 90.0 59.4 56.9 809.9 

Табела : Суме падавина и њихов просјек по мјесецима у последњих 10 година(2007-2016) 

 

Просјечна годишња количина падавина у периоду 2007–2016. године износи 810 мм. Сјеверни дио 
геопростроа Градишке општине добија мање падавина због израженије континенталности. Примарни 
максимуми падавина се јављао крајем љета и почетком јесени, па је тако најкишовитији мјесец 
октобар са просјеком од 90 мм, док се секундарни максимум јављао крајем прољећа и почетком љета 
са просјеком од 82-83 мм у мају и јуну. Просјечно је најсувљи мјесец август са 55 мм падавина, док се 
прољетни минимум јављао у априлу са просјеком од 56 мм. Овакав распоред падавина, гдје су 
прољећни мјесеци кишовитији од јесењих, одговара типичном, континенталном плувиометријском 
режиму. У свим мјесецима гдје су падавине биле испод 60 мм јавио се физиолошки минимум за живот 
и развој биљака те се може констатовати да су исти били сушни. 
 

2.2.2.4. Број дана са сњежним покривачем 

 

Улога снијега је врло значајана у разним људским дјелатностима. У агрокултурном смислу, 
разликујемо повољан и штетан утицај сњежног покривача.  
 
 

Мјесец Збир / 

Година клеиматски елемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 просјек 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 25 

2007 Максимална висина 1  /  /  /  /  /  /  /  /  / 9 17 / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

2008 Максимална висина 19  / 1  /  /  /  /  /  /  /  /  / / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 

2009 Максимална висина 48 1  /  /  /  /  /  /  /  /  / 18 / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 6 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42 

2010 Максимална висина 6 35 5  / / / / / / /  / 12  / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

2011 Максимална висина 7 4 2  / / / / / / /  /  /  / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 

2012 Максимална висина  / 46  /  / / / / / / /  / 31  / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 

2013 Максимална висина 8 4 3  /  /  /  /  /  /  / 5  / / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 

2014 Максимална висина 12 5  /  /  /  /  /  /  /  /  / 11 / 
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Бр. дана са сњеж. 
покр. 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

2015 Максимална висина 10 29  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / / 
Бр. дана са сњеж. 

покр. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

2016 Максимална висина 45  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / / 

Просјек дана 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 23 
 

Табела: Број дана са сњежним покривачем и његова максимална висина 2007-2016. 

 

 

Повољан утицај се манифестује код улоге снијега као термоизолатора, код озимих култура, те у смислу 
улоге снијега као акумулатора влаге коју биљке користе у рано прољеће. Штетан утицај снијега се 
испољава највише у воћарству, због механичких оштећења које прави на гранама. Како је Градишка 
општина типичан пољопривредни крај, позитивни утицаји снијега се многе више испољавају у односу 
на штетне, који више значаја имају у Поткозорју гдје је воћарство више развијено. У просјеку највише 
дана са снијегом има јануар (9), затим фебруар (7), те децембар (5). Број дана са снијегом варира од 
године до године. Тако је 2010. просјечно било 42 дана са снијегом,  док је 2008. године, било свега 12 
дана са снијегом. 
 

2.2.2.5. Температура 

 

Топлота је веома битан биоклиматски фактор који утиче на живот и животне процесе људи, биљака и 
животиња. Основни биохемијски и физиолошки процеси у биљкама као што су: фотосинтеза, 
транспирација, апсорпција храњивих материја, дисимилација и сл. протичу само у одређеним 
температурним границама, односно у оквиру температурног минимума и максимума, те у склопу њих 
температурног оптимума при коме се наведени процеси најбрже одвијају. 
 

Метеоролошка станица Градишка-температура 
Год./мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma 

2007. 5.7 7.0 9.3 14.3 18.6 23.0 24.7 23.2 15.5 10.7 4.4 0.9 13.1 
2008. 2.4 5.8 8.3 13.3 18.8 22.2 22.9 23.0 16.1 13.3 7.6 4.4 13.2 

2009. 
-

1.0 3.5 7.9 14.9 19.8 20.3 23.5 23.5 19.3 12.0 8.4 3.9 13.0 
2010. 0.4 2.0 7.7 13.0 17.1 20.9 23.9 22.5 16.0 9.6 9.0 1.2 11.9 
2011. 1.4 1.9 7.6 14.2 17.1 21.6 23.7 24.2 21.0 17.5 3.2 3.5 13.1 
2012. 2.4 -2.0 10.7 13.3 17.1 23.3 25.5 24.9 19.1 12.3 9.8 0.6 13.1 
2013. 2.3 2.4 6.1 13.6 16.7 19.9 23.2 23.4 16.5 13.0 7.5 2.0 12.2 
2014. 5.0 5.9 10.3 13.4 15.7 20.6 21.6 20.5 16.4 13.4 8.6 4.6 13.0 
2015. 3.4 2.9 7.9 12.0 17.2 20.8 24.6 23.2 17.6 11.4 7.6 2.9 12.6 
2016. 1.9 7.0 7.7 13.4 16.4 21.4 23.2 20.3 18.0 10.7 7.8 0.3 12.3 

Просјек 2.4 3.6 8.4 13.5 17.5 21.4 23.7 22.9 17.6 12.4 7.4 2.4 12.8 
 

Табела: Средње мјесечне температуре и њихов просјек у последњих 10 година       (2007-2016.) 

 

Средња годишња температура за Градишку у протеклих 10 година је 12,8°С. Најтоплији мјесец је јул 
са средњом температуром 23,7°С а најхладнији су децембар и јануар са средњом температуром 2,4°С. 
 
Високе температуре, уз малу количину падавина и смањену влажност, доводе до исушивања 
земљишта и појаве суша, што се може неповољно одразити на пољопривредне културе. 
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Квантитативно и квалитативно упознавање термичког режима подразумијева и проучавање 
фреквенције дана са екстремним температурама нижим или вишим од неке одређене температуре. 
Практичну вриједност имамо код појединих дјелатности, а највише у пољопривреди, грађевинарству, 
саобраћају, туризму, шумарству и сл. Анализом учесталости извјесних температурних карактеристика 
може се дати квалитетнија оцјена одређеног геопростора у климатском погледу, те указати на предност 
и опредјељење ка одређеној врсти дјелатности, нпр. пољопривреди. Негативни температурни 
екстреми, односно вјероватноћа јако мразних дана може да буде лимитирајући фактор за узгајање 
одређених култура. 
 
 

 
Климаграм за Градишку (2007-2016. година) 

 

2.2.2.6.  Учесталост извјесних температурних карактеристика - појава мраза 

 

У мразне дане убрајамо све дане које имају минималну дневну температуру нижу од 0°C. 
Проучавањем учесталости и вјероватноће мразних дана може се дати оцјена трајања мразног, односно 
безмразног периода на основу чега се могу предузети одређене мјере заштите усјева, поврћа и воћа. 
 
За простор Градишке општине карактеристични су рани јесењи и касни прољетни мразеви. Рани 
јесењи мразеви могу имати негативне посљедице на поврће (нпр. паприке) и житарице (кукуруз), док 
су касни прољетни мразеви опаснији, поготово ако се јаве у фази листања и цвјетања воћа, а могу 
имати штетне посљедице и по поврће и пшеницу. Осим утицаја мразног периода на биљне културе, 
значајан је утицај и на грађевинарство, јер почетак мразног периода  условно значи и престанак оних 
радова у грађевинарству који су лимитирани температурама (нпр. смрзавање бетона).   
       
Просјечна годишња заступљеност мразних дана у периоду 2007–2016 износи 48 дана. Највећи број 
мразних дана има децембар, просјечно 14, јануар 13 па затим фебруар 12. Постоји вјероватноћа 
појављивања мраза и почетком вегетационог периода,  у априлу, просјечно 0,3 дана са мразом.  
 
Касни прољетни мразеви могу се јавити чак и крајем априла када је вегетација увелико кренула, те 
проузроковати штету, нарочито воћкама и виновој лози (генеративним органима и цвјетовима). 
Оштећења на генеративним органима воћака проузрокују мразеви од -1 до -2  °C, а нешто хладнији 
мразеви од -3 до -4 °C оштећују или уништавају цвјетове, док оштећење винове лозе могу условити 
мразеви од –6 до -1 °C.  
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Мјесец Збир / 

Година клеиматски елемент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
2 

просје
к 

Послед. прољ. мраз / / 
12.03

. 
/ / / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / 
14.10

. 
/ / / 2007 

Број дана са мразом 
1
4 

3 2 0 0 0 0 0 0 4 15 
2
3 

61 

Послед. прољ. мраз / / 
31.03

. 
/ / / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / / 
16.11

. 
/ / 2008 

Број дана са мразом 
1
5 

1
4 

3 0 0 0 0 0 0 0 7 11 50 

Послед. прољ. мраз / / 
27.03

. 
/ / / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / 
16.10

. 
/ / / 2009 

Број дана са мразом 
1
9 

1
4 

3 0 0 0 0 0 0 2 3 
1
0 

51 

Послед. прољ. мраз / / 
18.03

. 
/ / / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / 
22.10

. 
/ / / 2010 

Број дана са мразом 
2
0 

1
7 

12 / / / / / / 6 2 
1
9 

76 

Послед. прољ. мраз / / 
23.03

. 
/ / / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / 
17.10

. 
/ / / 2011 

Број дана са мразом 
1
9 

1
8 

11 0 0 0 0 0 0 2 14 
1
8 

82 

Послед. прољ. мраз / / / 
10.04

. 
/ / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / 
30.10

. 
/ / / 2012 

Број дана са мразом 
1
8 

2
1 

6 2 0 0 0 0 0 2 1 
1
6 

66 

Послед. прољ. мраз / / 
27.03

. 
/ / / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / 
04.10

. 
/ / / 2013 

Број дана са мразом 
1
4 

1
0 

11 0 0 0 0 0 0 2 4 
2
3 

64 

Послед. прољ. мраз / / 
12.03

. 
/ / / / / / / / / / 2014 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / 
28.10

. 
/ / / 
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Број дана са мразом 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 

Послед. прољ. мраз / / / 
02.04

. 
/ / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / / 
02.11

. 
/ / 2015 

Број дана са мразом 
1
0 

1
6 

4 1 0 0 0 0 0 0 5 11 47 

Послед. прољ. мраз / / / 
26.04

. 
/ / / / / / / / / 

Први јесењи мраз / / / / / / / / / / 
01.11

. 
/ / 2016 

Број дана са мразом 
1
9 

6 4 1 0 0 0 0 0 0 8 
2
5 

63 

Просјек 
1
3 

1
2 

6 0.3 0 0 0 0 0 2 4 
1
4 

48 

 

Табела: Број мразних дана по мјесецима, првог јесењег и последњег прољетног мраза 

Рани јесењи мразеви у периоду 2007–2016. нису се јављали у вегетационом периоду, него тек у 
октобру, и они не представљају велике проблеме у пољопривреди. Просјечан број безмразних дана за 
геопростор Градишке општине је 317.    
 

2.2.2.7.  Климатски индекси на основу  температурних и падавинских података -  појава суше 

 

Суше су комплексна природна непогода која у различитој мјери погађа неке дијелова света сваке 
године. За разлику од поплава суша не настаје изненада већ је то феномен који се полако развија и 
захвата шира подручја. Недостатак падавина кроз хидролошки круг у комбинацији са високим 
губицима испаравања може довести до неплодности земљишта (пољопривредна суша), пресушивања 
ријека и мањих водотокова те подземних вода (хидролошка суша). Основна метеоролошка дефиниција 
заснована на количини падавина и трајању је: „Суша је период који је дужи од неких уобичајних дана 
са падавинамаˮ . 
 
Током периода 2007-2016. година, током 2007, 2008, 2009, 2011 и 2013. године, годишња сума 
падавина је била нижа од вишегодишњег просјека. Најсушнија година у посматраном периоду, је била  
2011. година. За 2014 и 2016. годину се може рећи да су биле изразито кишне године. И током кишних 
година, ако се посматра количина падавина кроз физиолошке потребе биљака (60 мм падавина 
мјесечно), поједини мјесеци су били сушни. Током посматраног периода 2007-2016. године 
најинтензивније суше су биле током љетних мјесеци гдје се истиче мјесец август и то у: 2009. години 
(22 дана без падавина), 2012. години (цјелокупан 31 дан без падавина) и 2013. години (24 дана без 
падавина). 
 
 

Метеоролошка станица Градишка-сушни мјесеци и мјесеци са више од 60 мм падавина 
Год./мј

. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Г. 

suma 
2007. С С С С С 62.8 С С 111.3 89.8 71.5 68.7 685.2 

2008. С С 
102.

4 С С 76.9 С С С С С С 545.4 

2009. С С С С С 74.1 С С С С 78.0 
114.

2 592.8 
2010. 85.2 103. 72.9 69.2 98.8 179. 66.1 С 133. С 78.3 С 1016 
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3 8 7 

2011. С С С С С 61.9 
108.

7 С С С С С 461.8 

2012. С 61.9 С 
112.

8 97.8 
107.

3 С С 75.5 
104.

6 С 
132.

2 836.3 

2013. 99.3 
109.

1 85.2 С 64.2 С С С С 67.3 
119.

5 С 759.3 

2014. С 66.6 80.3 
115.

6 
141.

5 
122.

6 
111.

8 
159.

9 
190.

2 
113.

0 С 76.0 1254.6 

2015. 82.9 90.1 С С 
172.

3 С С 83.8 91.0 
280.

3 С С 1009.0 

2016. 85.5 
107.

5 94.4 70.4 78.9 67.8 86.3 99.1 97.6 71.7 70.7 С 938.8 
просје

к 61.1 63.5 60.0 С 82.2 83.4 С С 85.8 90.0 С С 809.9 
 

Табела : Сушни мјесеци, са мање од 60 мм падавина (С) - физиолошки мјесечни минимум за биљке, 

током  периода 2007-2016. године 

 

2.2.2.8.  Индекс суше (по Де Мартону) 

 

Индекс суше, према Де Мартону, служи за одређивање климатског мјерила влажности а представља 
однос температуре ваздуха и количине падавина. 
Може бити годишњи (Ig) и мјесечни (Iм), а израчунава се према сљедећим формулама: Ig=H / (t +10), 
 
гдје је:   Ig – годишњи индекс суше, H – годишња количина падавина, t  – средња годишња 
температура ваздуха. 
 
Im= 12Hm / (t + 10), 
гдје је: Im – мјесечни индекс суше,  Hm – средња мјесечна количина падавина, t – средња мјесечна 
температура   ваздуха. 
 
      Према Де Мартону одрeђена подручја су: 

- сува  (аридна) ако је Ig < 20, 
- полусува (семиаридна) ако је 20 < Ig < 30, 
- влажна (хумидна) ако је Ig > 30. 

 
Вриједност Ig за Градишку 2007-2016. године је 35,52 што означава  хумидну (влажну) климу јер је Ig 
> 30. 
 
 

Табела: Мјесечни индекс суше (по Де Мартону) за Градишку 2007-2016. године. 

 

Из табеле је видљиво да су по Де Мартоновом мјесечном индексу суше 2007-2016. године: 
- аридни (суви) мјесец када је Iм < 20: август, 
- семиаридни (полусуви) када је 20 < Iм < 30: април и јул, 

мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Iм 59.1 56.0 39.1 28.4 35.9 31.9 20.4 19.9 37.3 48.2 40.9 55.1 

карактер климе h h h SA h h SA А h h h h 
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      -     хумидни (влажни) када Iм > 30: јануар,фебруар, март, мај, јун, септембар, октобар,    
            новембар и децембар. 
 
2.2.2.9.  Кишни и сушни периоди по Конраду 

 
Одређивање кишних и сушних периода по правилу Конрада се врши на сљедећи начин: 
 
- Непрекидан низ дана у којима је дневна висина падавина била најмање 0,3 мм узима се као кишни 
период. Један издвојени дан са овом висином падавина се узима као једнодневни кишни период. 
 
- Непрекидан низ од најмање 5 узастопних дана без падавина или са дневном висином падавина 
мањом од 0,3 мм узима се као сушни период. Ако у том низу постоји један дан са дневном висином 
падавина мањом од 1,0 мм сматра се да сушни период није био прекинут. 
 
- Ако се кишни или сушни период из једног мјесеца наставља у други мјесец, он се придода оном 
мјесецу у којем је његов дужи дио. Ако су оба дијела кишног или сушног периода подједнако 
распоређена на оба мјесеца, сушни период се придода претходном мјесецу а кишни период оном 
мјесецу чија је мјесечна висина падавина већа за исти број дана са падавинама. 
 
- Узастопни низ од 10 година осматрања падавина узима се као доња граница при обради кишних и 
сушних периода. 
 
 

Параметар/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Ср. бр. 
кишних 
периода 

4,1 4,3 4,9 4,6 4,7 4,7 3,7 3,3 3,9 4,7 4,0 3,4 5,3 

Ср. бр. 
сушних 
периода 

1,4 0,8 1,5 1,2 1,7 1,1 1,7 1,7 1,5 1,7 1,2 1,5 1,9 

Просјек 
трајања 
кишних 

периода у 
данима 

2,6 3,1 2,2 2,5 2,6 2,3 2,2 1,8 2,9 2,5 2,5 2,9 3,0 

Г
р

а
д

и
ш

к
а

 

Просјек 
трајања 
сушних 

периода у 
данима 

7,1 10,1 8,5 10,0 7,1 10,3 11,2 12,4 8,4 8,1 10,3 10,4 11,4 

 
Табела: Кишни и сушни периоди по Конраду за Градишку 2007-2016. године. 

 

 

2.2.2.10. Појава града 

 

На подручју Градишке општине су распоређене 22 противградне станице, које дјелују у склопу 
система противградне заштите Републике Српске. Град се јавља у топлијем дијелу године и везан је за 
појаву градопасних кумулонимбуса у којима настаје. Тако се у мјесецу априлу (односно његовој другој 
половици, која улази у сезону заштите од града), градопасна облачност јавља у просјечно 2,4 дана, у 
мају се градопасна облачност јавља у просјечно 11  дана, у јуну се градопасна облачност јавља у 
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просјечно 11,5 дана, у јулу се градопасна облачност јавља у просјечно 10,3 дана, у августу се 
градопасна облачност јавља у просјечно 8,4 дана, у септембру се градопасна облачност јавља у 
просјечно 3,4 дана и у октобру (односно у првој половини која улази у сезону заштите од града) се 
градопасна облачност просјечно јавља у 0.3 дана. 
 
Учесталост појаве града, у броју дана  по поједним мјесецима је: април 1,7 дана, мај 6,4 дана, јун 5,9 
дана, јул 4,0 дана, август 2,9 дана, септембар 0,4 дана и октобар нема дане са градом и суградицом. 
 
 

2,4

1,7

11

6,4

11,5

5,9

10,3

4,0

8,4

2,9

3,4

0,4
0,3

0,0
0

2

4

6

8

10

12

april maj jun jul avgust septembar oktobar

 br.dana

gradopasna oblačnost grad i sugradica

 
Графикон: Просјечан број дана са  градоопасном облачношћу и појавом града на  сјеверном дијелу РС, 

по мјесецима  

 

Напомена: Градом се сматрају ледене падавине величине преко 0,5 цм, док све испод те величине 
спада под суградицу. 
 

Р. б. ПГС МЈЕСТО Л.управа 
Дана са 
градом 

Дана са 
суградицом 

Укупно 

1. 1 Сиволинац Градишка 0 6 6 

2. 2 Гашница Градишка 3 6 9 

3. 4 Јабланица Градишка 3 5 8 

4. 5 Милошево Брдо Градишка 5 16 21 

5. 7 Врбашка Градишка 4 6 10 
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6. 9 Ламинци Градишка 0 2 2 

7. 11 Доњи Подградци Градишка 2 0 2 

8. 12 Драгељи Градишка 2 2 4 

9. 13 Церовљани Градишка 3 3 6 

10. 14 Дубраве Градишка 1 4 5 

11. 16 Ламинци-Мокреш Градишка 1 3 4 

12. 17 Ресановци Градишка 2 4 6 

13. 18 Бараји Градишка 2 3 5 

14. 19 Мраковица Градишка 2 3 5 

15. 22 Нова Топола Градишка 5 4 9 

16. 24 Село Козара Градишка 2 1 3 

17. 26 Доња Јурковица Градишка 1 3 4 

18. 28 Машићи Градишка 7 4 11 

19. 29 Сеферовци Градишка 1 1 2 

20. 30 Кочићево Градишка 3 1 4 

21. 31 Шашкиновци Градишка 0 4 4 

22. 32 Романовци Градишка 2 7 9 

 
Табела: Појава суградице и града у периоду 2004-2016. године по противградним станицама 

Градишке општине 

2.2.3. Клизишта 
 

У последњих десет година на територији општине Градишка знатно је повећан број локалитета на 
којима је дошло до појаве клизишта а поред природних фактора геолошких карактеристика и обилних 
падавина које поспјешују процес клизања, узрок је и људски фактор услед стамбене градње на 
нестабилним теренима и нарушавања природне равнотеже, односно постојања проблема одводње 
воде. Како је већ навођено сви локалитети на којима су регистрована клизишта су у јужном и 
југозападном (брежуљкастом) подручју општине. 
 

2.2.4. Земљотреси 
 

Земљотреси су велика природна опасност која доводи до губитка живота и економских 
губитака услед оштећења на објектима. 
За процјену ризика од земљотреса, основ је потенцијална угроженост подручја од земљотреса, 
његовог интензитета и изложености објеката на дејство земљотреса. 
 

За мјерење интензитета земљотреса, односно магнитуде користи се Рихтерова скала, односно 
макросеизмичка (МСК) скала која користи интензитет за процјену дејства земљотреса на основу 
уочених ефеката. Скала је заснована на искуствима из примјене модификоване Меркалијеве скале, а 
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користи се у Европи од 1980 – их година. Скала има 12 степени изражених римским бројевима и при 
одређивању степена интензитета узима се у обзир: дејство на људе и њихово понашање, ефекти на 
предметима и природи и оштећења на објектима. 
 

При земљотресу интезитета од један до четири степена Меркалијеве скале процјењује се да  код свих 
категорија зграда неће бити оштећења.   
 

Основни степен сеизмичког интезитета на простору општине Градишка износи In = VIII
o
 MCS  из 

којег се структуирају  зоне са одговарајућим степеном интезитета. 
 

Тако површине сјеверно од линије Душаново-Грбавци припадају In = VII
o
 MCS. 

 

Имајући у виду овакву сеизмичку подјелу на зоне са одговарајућим степеном интезитета за очекивати 
је следећа оштећења на објектима: 

 
              

                          КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКАТА 

 

 

ИНТЕЗИТЕТ 

ЗЕМЉОТРЕСА 

I КАТЕГОРИЈА II КАТЕГОРИЈА III КАТЕГОРИЈА 

 

        VI
0 Лакше оштећење 

_ _ 

 

       VII
0
 Лакше оштећење - 

масовно 
Лакше оштећење - 

појединачно 
Незнатна оштећења 

 

      VIII
0
 Тешко оштећење -  

масовно 
Лакше и средње оштећење - 

масовно 
Средње оштећење - 

појединачно 

 
У сјеверном дјелу територије Општине (изнад сеизмичког правца Душаново – Грбавци ) коју покрива 
интезитет од VIIo MCS  налазе се град Градишка  и највећи дио равничарског дијела општине у којем 
је највећа заступљеност изграђених објеката из прве и друге категорије, а нешто мање из треће 
категорије. 
 

Такво стање не омогућава провођење мјера за спречавање опасности, али је могуће добро 
организовати мјере заштите и спашавања као што су збрињавање, пружање прве помоћи, оправка 
оштећених објеката и сл. за што постоје добри услови. 
 

Поред природних геолошких карактеристика тла, подземних вода и система градње, на повећање 
угрожености и повредивости територије и становништва од земљотреса битно утичу и следећи 
фактори: изграђеност и искориштеност земљишта, густина насељености, опасност објеката и 
неизграђене површине. Ово су фактори на које итекако може да се утиче примјеном и предузимањем 
превентивних мјера заштите. 
Стога, процјењујући напријед наведене чињенице, на територији општине посебно би било угрожено 
уже градско подручје услед интензивне стамбене изградње, велике густине насељености и недовољног 
броја јавних зелених површина у централној градској зони. 
 

У последњих 15 година, на подручју општине Градишка изграђено је око 1000 станова у објектима 
вишепородичног становања, углавном у приградском подручју. Такође, у истом периоду изграђено је 
више од 1500 породичних стамбених објеката. Дакле, укупно је изграђено више од 2500 стамбених 
јединица. Велика густина насељености и изграђености, те непридржавање прописа и мјера у области 
урбанизма и грађевинарства, знатно доприносе потенцијалној угрожености подручја општине од 
земљотреса. 
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2.2.5. Пожари 

 

Појаве пожара на подручју општине Градишка заузимају високо мједто на списку несрећа које 
угрожавају ово подручје.  Како пожар прати и друге облике угрожавања, појављује се код експлозија, 
рушења итд., мјере заштите, а прије свега превентивне мјере заштите од пожара, морају бити обавеза 
свих субјеката друштва и свих грађана. Појаве пожара у највећем броју слаучајева се могу избјећи 
елементарним поступцима превентивне заштите од пожара и одређеном противпожарном културом.  
 
Узроци због којих настају пожари на овом подручју су врло различити, а најчешће се јављују пожари у 
насељеним мјестима као и шумски пожари. Најчешћи узрок је човјек и то првенствено због: 
неправилног поступања за запаљивом материјом, непоштовања правила и забране ложења ватре на 
отвореном простору, грешака у пројектовању, ненамјенске употребе машина, уређаја и опреме и због 
пушења на недозвољеним мјестима. 
 
Пожари на подручју општине се најчешће јављају на стамбеним и јавним објектима и објектима у 
којима се користи или складишти лакозапаљиви материјал (гас, лакови, боје, бензин и остали 
деривати). 
 
Посебан проблем у области заштите од пожара овог подручја представља потенцијална  опасност од 
шумског пожара који се  изузетно тешко гасе и локализују.  
 
Преглед најзначајнијих облика појављивања пожара на подручју општине  Градишка приказана је на 
графикону бр. 1. 
 

 
Графикон 1: Преглед најзначајнијих облика појављивања пожара на подручју општине  Градишка 

 
Најчешћи узроци пожара већих размјера на овом подручју су несавјесно понашање појединаца, 
неисправност електроинсталација, паљење биљног отпада и неправилно руковање запаљивим 
материјалима.  
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Акције гашења пожара 

 

Најчешжћи узроци у избијању пожара су: отворени пламен, усијани метални предмети, неисправне 
електро-инсталације и уређаји под напоном, неисправно изведени и неуредно одржавани димоводни 
канали, грађевински недостаци, лоша вентилација у просторијама у којима се складиште и 
дитрибуирају лакозапаљиве течности, лакозапаљиви и експлозивни гасови и прашине чврстих 
материја. 
 
Статистички подаци о учешћу и интервенцијама ПВЈ Градишка односи се на период од 2007. год. до 
2016. год. и приказан је у следећој табели. (табела 1. и табела 2.). 
 

Табелa 1.  Приказ примарне заштите од пожара за период од 2007. год. до 2016 .год. 

 
Ред. 
бр. 

Врсте пожара 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Пожар на стамбеном објекту,кућа 12 11 24 13 18 
2. Димњак 26 31 21 21 29 
3. Помоћни објекат, штале,сењаци 14 19 14 16 14 
4. Пожар аутомобила 7  6 15 9 10 
5. Техничке интервенције, поплаве, 

саобраћајни удес 
34 37 47 306 28 

6. Контејнер 27 17 19 11 27 
7. Шума 7 11 28 5 20 
8. Ниско раслиње, депоније смећа 64 29 90 19 94 
9. Пећи,плинске боце,електроинста. 12 10 11 9 3 

10. Јавни и привредни објекти 2   1  4 6 5 
 УКУПНО: 205 172 273 415 248 

 
 
Ред. 
бр. 

Врсте пожара 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Пожар на стамбеном објекту,кућа 4 17 13 8 11 
2. Димњак 31 22 32 37 38 
3. Помоћни објекат, штале,сењаци 24 7 7 12 12 
4. Пожар аутомобила 11 13 11 6 13 
5. Техничке интервенције, поплаве, 

саобраћајни удес 
47 47 154 78 61 

6. Контејнер 15 26 21 36 38 
7. Шума 57 11 5 5 4 
8. Ниско раслиње, депоније смећа 144 36 7 43 20 
9. Пећи,плинске боце,електроинста. 14 4 12 14 9 

10. Јавни и привредни објекти 4 6 3 8 3 
 УКУПНО: 351 189 265 247 209 

 
Табела 2. Укупан број интервенција за период 2007. год. до 2016. год. 

 
Ред. 
бр. 

Врсте пожара УКУПНО 

1. Пожар на стамбеном објекту,кућа 131 

2. Димњак 288 

3. Помоћни објекат, штале,сењаци 139 
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4. Пожар аутомобила 101 

5. Техничке интервенције, поплаве, 
саобраћајни удес 

839 

6. Контејнер 237 

7. Шума 153 

8. Ниско раслиње, депоније смећа 546 

9. Пећи,плинске боце,електроинста. 98 

10. Јавни и привредни објекти 42 

 УКУПНО: 2574 

 
Графикон 2: Преглед броја интервенција за период 2007 год. до 2016 год. на подручју општине  

Градишка 

 

 
 
 
Као помоћне снаге на интервенцијама гашења могуће је ангажовати вод противпожарне заштите у 
оквиру специјалне јединице цивилне заштите, припаднике Шумског газдинства „Градишка“, грађане у 
мјесним заједницама и запослене у привредним друштвима. 
 
На плану што ефикасније заштите од пожара неопходна је већа контрола и обезбјеђење услова 
складиштења запаљивих и експлозивних материја. У приватним и другим објектима такође је 
неопходно радити на бољем опремању средствима противпожарне заштите и оспособљавању 
запослених радника за гашење пожара и употребу средстава за заштиту од пожара. 
 
Могућност појаве пожара у шумским комплексима 

 

Шумске пожаре изазива човјек својим нехатом, непажњом или несавјесним понашањем. Природне 
појаве попут удара грома, рефлексије сунчеве свјетлости, самопаљења материја такође су чести 
узрочници пожара. На број и величину шумских пожара битно утичу: годишња доб, климатски 
услови, врста и количина горивог материјала, стање покрова шумског тла и површина шуме, 
постојање противпожарних препрека зависно од врсте шуме, конфигурације терена и других услова 
који могу утицати на ширење пожара. 
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Отвореност шумских путева је релативно добра јер постоје јавни и шумски путеви који омогућавају 
кретање ватрогасних возила за гашење шумских пожара, те постоје одређени прилази водозахватима 
на ријекама. Потребно је наставити радити на изради нових и одржавању постојећих шумских 
комуникација које пролазе кроз посебно угрожена шумска подручја, чистити путеве од лако 
запаљивих материја које би могле изазвати пожар или омогућити и олакшати његово ширење. На 
територији шумског газдинства постоје уређена мјеста намјењена за осматрање појаве шумског 
пожара која се користе када је повећана опасност од појаве истих. Становништво се редовно путем 
средстава информисања упозорава на опасност од пожара и информише о појави истих. 
 

Густина изграђености објеката  

 

На ужем градском подручју преовладају објекти стамбеног и јавног карактера са просјечном 
спратности која износи П+4. Објекти који су изграђени послије 1970. год. (након земљотреса) су 
објекти углавном изграђени од чврстих ватроотпорних материјала, те су пожарне опасности мале. 
Највиши објекти у ужем гардском језгру је спратности П+14 и с обзиром да је изграђен од чврстих 
ватроотпотних материјала, пожарна опасност је релативно мала. У осталим подручјима града су 
изграђени углавном индивидуални стамбени објекти. У мјесним заједницама Нова Топола и Горњи 
Подградци постоји мањи број стамбених објеката за колективно становање спратности П+2 до П+4.  
Индустријски објекти су лоцирани углавном у индустријским зонама, иако је ширење индивидуалне 
стамбене градње у града довело до тога да се поједини индустријски објекти налазе у зонама са густо 
изграђеним стамбеним објектима. Индустријски објекти су углавном грађени од чврстих 
ватроотпорних материјала. Недостаци код индустријских објеката односе се на неиздељеност 
простора на пожарне секторе, на снабдјевање водом, неисправност електроинсталација и на начин 
складиштења сировина и готових производа. 
 

 

Пожарно оптерећење (МЈ/m
2
) 

Тип објекта 

имобилно мобилно сумарно 

Куће класичног начина градње (приземнице) 400 300 700 

Модерне монтажне породичне куће са дрвеном 
скелетном носивом конструкцијом (заштићене) 

 

1000 300 1300 

Модерно масивно грађени стамбени објекти са стрмим 
дрвеним кровом 

1200 300 1500 

Модерно масивно грађени стамбени и пословни објекти 
са равним кровом 

100 300 400 

 

Табела 3. Пoжарно оптерећење у насељима према типу градње 

 

 
Узимајући у обзир предње нормативе можемо закључити да су стамбени објекти налазе у групи 
објеката са ниским и средњим пожарним оптерећењем (ниско пожарно оптерећење до 1000 МЈ/m2, 
средње пожарно оптерећење од 1000 МЈ/m2 до 2000 МЈ/m2). 
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Структура идентификованих ризика појаве пожара на подручју општине Градишка 

 

На бази анализе стања и потенцијалних опасности и сценарија за појаву пожара на подручју општине 
Градишка може се констатовати да су присутни сљедећи ризици за појаву пожара на овом подручју: 

- појава пожара на стамбеним објектима у урбаној зони града; 
- појава пожара на индустријским и енергетским капацитетима; 
- појава шумских пожара и пожара ниског раслиња; 
- појава пожара на објектима у сеоском подручју; 
- појава пожара на саобраћајним средствима и  
- појава пожара у објектима у којима борави велики број људи. 

Преглед идентификованих ризика за појаву пожара, учесталост јављања и опис идентификованих 
ризика дат је у  табели 4. 
 

Табела 4. Преглед идентификованих ризика – појаве пожара 

 
 

Учесталост јављања 
 

 
 

Редни 
број 

 
 

Идентификовани 
ризици 

 
Стални Потенци-

јални 
 

 
Опис 

 
 
 

1. 

 
 
 
Појава пожара на стамбеним 
објектима у урбаној зони града 

 
 
 

+ 

  
Врло учестали пожари 
са присутном опасности 
ширења и угрожавања 
великог броја људи и са 
великом материјалном 
штетом 
 

 
 

2. 

 
 
Појава пожара на индустријским и 
енергетским капацитетима 

  
 

+ 

 
Рјеђе се јављљју али 
имају врло опасне 
посљедице због појаве 
других облика 
акцидената 
 

 
 

3. 

 
 
Појава шумских пожара и ниског 
раслиња 

 
 

+ 

  
Имају велику 
учесталост  а присутна 
је велика опасност 
ширења и изазивања 
великих материјалних и 
еколошких штета 
 

 
 

4. 

 
 
Појава пожара на објектима у 
сеоском подручју 

 
 

+ 

  
Велика учесталост и 
присутан проблем 
удаљености и 
благовремености у 
интервенцијама 
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5. 

 
 
 
Појава пожара на саобраћајним 
средствима 

  
 
 

+ 

 
Присутна опасност 
појаве других облика 
акцидената (експлозије, 
цурења токсичних 
компоненти) 
 

 
 

6. 

 
 
Појава пожара у објектима у којима 
борави велики број људи 

  
 

+ 

 
Угрожен велики број 
људи и нужна добра 
организација и брза 
евакуација присутних 
 

 
2.2.6. Техничко – технолошке несреће 

 

Технолошке несреће се манифестују кроз пожаре, експлозије гасова и опасних материја, поплаве због 
рушења или преливања брана на акумулацијама, испуштање хемикалија, прекомјерно загађење 
ваздуха и друго... 
 
У претходном дијелу су наведени стамбени, индустријски и други објекти повећане пожарне 
опасности која представља могућу, али и стварну опасност по људе, материјална добра, 
инфраструктуру и животну средину. 
 
Опасне, односно експлозивне материје, гасови и запаљиве течности, присутне су како у ужој, тако и 
цјелокупној територији општине Градишка. 
 
Привредна друштва која се баве транспортом опасних материја, наоружања и војне опреме 
представљају сталну опасност при кретању на самом путу, кроз насељена мјеста и задржавањем на 
граничним прелазима. 
 
Регистровани гранични прелаз у друмском саобраћају, кад се врши увоз – извоз експлозивних материја 
на подручју општине Градишка  је Гранични прелаз Градишка, док су критична мјеста терминал у 
Градишци и путни  правац превоза истих према Бања Луци. 
У условима високог водостаја ријеке Саве у случају рушења, оштећења или преливања изграђеног 
савског насипа, такође би наступила велика опасност по становништво и материјална добра за сва 
насеља која гравитирају ријеци Сави на подручју општине Градишка.  
 
Загађење ваздуха на подручју општине Градишка врши се сталним или повременим емитовањем 
штетних гасова и материја у атмосферу, као што су једињења угљеника, сумпордиоксида, пепео, 
прашина, чађ и друго који у атмосферу доспијевају из објеката и постројења лоцираних на подручју 
општине. Ове материје које загађују ваздух, поред штетног утицаја на здравље људи, имају одређени 
негативан утицај и на биљке, као и на одређена материјална добра.  
 
Као потенцијални загађивачи на подручју општине, поготово у зимском периоду када су у атмосфери 
присутне повећане количине сумпордиоксид, пепела, чађи и азотних оксиде су  предузећа која имају 
властита котловска постројења на течно и чврсто гориво, као и већина објеката основних и средњих 
школа. Овом облику аеро загађења у знатној мјери доприносе и котловнице индивидуалних 
домаћинстава чији број није регистрован.  
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Такође, значајно загађивање је и посљедица одвијања саобраћаја на ужем подручју града и граничног 
прелаза, при чему се у атмосферу из моторних возила емитују веће количине угљенмоноксида, олова, 
азотних оксида и угљоводоника, због повећане фреквенције саобраћаја.  
 
На територији општине Градишка се од 2013. год. не  врши мјерење квалитета и загађености ваздуха 
на полуаутоматској мјерној станици која је могла да утврди концентацију  сумпордиоксида и чађи. 
Подаци мјерења до те године су сврставали општину Градишку у катеогорију неугрожених општина 
када је у питању квалитет ваздуха.   
 
На подручју општине није било већих  техничко – технолошких несрећа изазваних у саобраћају, 
приликом превоза опасних материја, иако је у приличној мјери  заступљен превоз посебно запаљивих 
течности и гаса узимајући у обзир бројност бензинских пумпи лоцираних на подручју општине. 
 
Са друге стране, усљед великог броја возила, њихове техничке неисправности и старости (у просјеку 
преко 15 година), посљедњих година у знатном је порасту број настрадалих лица у саобраћајним 
удесима, а велике су и материјалне штете.  
 
Из података Професионалне ватрогасне јединице у Градишци највећи број техничких интервенција се 
односи углавном на спашавање повријеђених и настрадалих лица из путничких возила учесника 
саобраћајних незгода. Од свих врста ризика, практично саобраћајне незгоде прузрокују највише 
повријеђених и настрадалих лица, као и знатне материјалне штете. 
 
2.2.7. Радиолошке опасности 

 

Радиолошке опасности обрађују се искључиво на нивоу Републике Српске, док јединице локалне 
самоуправе преузимају оне обавезе из ове области које су им дате Законом, Републичком Процјеном 
угрожености, плановима, програмима и другим документима којима Република Српска и Босна и 
Херцеговина уређују ову област.  
 
Према категоризацији радијационе и нуклеарне пријетње, у складу са међународним 
стандардима, разврставају се у пет група и то:  
 
I  и II група – нуклеарне електране и реактори, 

 
III група – радиоактивни извори и уређаји који производе јонизујуће зрачење високе активности који 
су смјештени у здравственим установама, 

 
IV група – радиоактивни извори који нису стационирани и могу се појавити било гдје, а укључују 
изворе у радиографији, транспорт, изгубљене и нелегално увезене или транспортоване изворе и 
друго... 

 
V група – контаминација хране и воде као резултат нуклеарних несрећа и опасности.  
 
Нашем подручју најближе нуклеарне електране су НЕ Kршкo у Републици Словенији, НЕ Пакш у 
Републици Мађарској и НЕ Kозлодуј у Бугарској. С обзиром на испуштање радиоактивне материје у 
околину несреће у нуклеарним електранама, могу се подијелити на: 
 

- несреће са испуштањем у атмосферу, 
- несреће са испуштањем у површинске воде (потоке, ријеке и језера), 
- несреће са испуштањем у тло, односно у подземне воде. 
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С обзиром на близину наведених нуклеарних електрана, посљедице по здравље и живот становништва 
и саме околине биле би веома велике у случају хаварије. Напомене ради, приликом хаварије НЕ 
„Чернобил“ 26. априла 1986. године у Украјини која је знатно удаљенија, дошло је до контаминације 
хране (поврћа) и воде и на нашем подручју, тако да иста није кориштена у исхрани. 
 
Током посљедњег рата, на подручју општине није било дејстава NATO авијације, али је дејствовано у 
непосредном окружењу на подручју Козаре и шире. С обзиром да је кориштен осиромашени уранијум, 
после рата знатан је пораст обољелог становништва од малигних обољења са високом стопом 
смртности које је дошло са контаминираних подручја Републике Српске. 
 
У оквиру својих надлежности и могућности, које су ограничене када су у питању расположиви 
капацитети за супротстављање радиолошким опасностима, општина ће проводити заштитне мјере 
склањања, контроле и деконтаминације људи, земљишта и објеката у случају испољавања истих. 
 
2.2.8. Здравствени ризици – заразне болести људи, животиња и биљака 

 

Здравствена заштита грађана на подручју општине Градишка проводи се на примарном и секундарном 
нивоу, као и путем приватне праксе. Примарни ниво здравствене заштите темељи се на моделу 
породичне медицине (26 тимова породичне медицине) и обезбјеђује се кроз активности ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка. 
 
Здравственом заштитом у оквиру породичне медицине до краја 2016. године регистровано је 55.000 
грађана. 
 
Рад ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка организован је у 26 амбуланти породичне медицине на 8 различитих 
локација, што значи да је покривеност становништва примарном здравственом заштитом изузетно 
добра. Служба хитне медицине помоћи ради 24 сата и има 4 радна тима. У ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка, поред Службе породичне медицине и Службе хитне медицинске помоћи, раде још и 
сљедеће службе: Консултативно-специјалистичка служба - организована кроз рад амбуланти 
педијатрије, гинекологије и РТГ дијагностике, Хигијенско - епидемиолошка служба, Служба 
лабораторијске дијагностике, Стоматолошка служба, Центар за заштиту менталног здравља и Центар 
за физикалну рехабилитацију у заједници. 
 
У ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка запослено је 219 радника, углавном стручног особља - доктора 
медицине и медицинских техничара, док је 52 немедицинских радника. Дакле, ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка посједује све материјалне и кадровске услове за ефикасно провођење примарне здравствене 
заштите у општини. 
 
Секундарни ниво здравствене заштите у општини Градишка врши ЈЗУ Болница Градишка. 
 
На подручју општине раде и 2 приватне амбулане породичне медицине, те 1 јавна и 14 приватних 
апотека. 
На подручју општине Градишка постоји и дијализни центар који има 24 пацијента. 

 
 

Здравствени ризици – заразне болести људи, животиња и биљне болести 

 

Опасност по људе 
 
Заразна болест је болест изазвана живим узрочницима или њиховим продуктима без обзира на то да 
ли се преноси на друга лица,  ношење узрочника заразне болести и стање у коме постоји вјероватноћа 
да је лице инфицирано узрочницима заразне болести или је било у контакту са лицем обољелим од 
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заразне болести, без обзира на одсуство клиничких знакова болести. Захваљујући побољшању 
хигијенских прилика, увођењу антибиотика и развоју ефикасних вакцина дошло је до значајног 
смањења оболијевања од заразних болести.  Међутим, последњих деценија се све више сусрећемо са 
појавом нових заразних болести: Ебола, Грозница Западног Нила, Авијарна инфлуенца, САРС-тешки 
акутни респираторни синдром (енгл. Severe Acute Respiratory Syndrome),   Пандемијски грип, 
Чикингуња,  Вирусни хепатитиси, АИДС (Acquired immune deficiency syndrome),  па се данас може 
говорити о ренесанси заразних болести. Разлози леже у следећем: 
 
• За неке болести још увијек нема успјешних превентивних мјера, као ни адекватне терапије 

• Постојеће превентивне мјере се не користе свуда на задовољавајући начин, као што ни адекватна 
терапија није свима доступна. Вакцинацијом нису обухваћена сва дјеца свијета. Снабдијевање 
популације хигијенски исправном водом за пиће, што би довело до драстичног смањења 
учесталости цријевних инфекција, још увијек није лако обезбиједити поготово у земљама Азије и 
Африке 

• Сваки пропуст у спровођењу превентивних мјера ствара могућност за повећање учесталости 
болести 

• Долази до измјена у самом агенсу који у борби за опстанак, мјења своју антигену структуру или 
развија резистенцију према постојећим лијековима 

• Повећава се број осјетљивих на инфекције услед старења популације, повећање броја особа које 
су имодефицијентне због основне болести 

• Измјене у понашању људи: интравенска наркоманија, тетоважа и мода ношења минђуша на 
различитим дијеловима тијела - повећавају ризик од инфекција које се шире путем крви (АИДС, 
хепатитис Б и Ц);  коришћење у исхрани термички необрађених риба и шкољки повећава ризик за 
појаву паразитарних обољења 

• Велика покретљивост популације олакшава ширење болести и уношење зараза у подручја у 
којима их прије није било. “Свјетски путници“ су чак и инсекти и други вектори који су од значаја 
у преношењу појединих обољења.  Дистрибуција хране и за људе и за животиње такође повећава 
могућност ширења инфективних агенаса 

Као још један велики проблем код нас а и у свијету је пад обухвата вакцинацијом због 
антивакциналних кампања које се воде, па тако имамо повратак и вакцинабилно превентабилних 
болести. У Румунији већ годину дана траје епидемија морбила са преко 6600 обољелих особа, од тога 
97 % невакцинисаних  и 29 умрле дјеце. Исти проблем имају и  Италија, Њемачка, Француска, Белгија  
и  друге европске земље. У Републици Српској смо имали епидемију морбила 2014. године са преко 
4000 обољелих особа као и епидемију рубеоле 2009. године са 1149 обољелих  и епидемију 
паротитиса 2009. године са око 400 обољелих и 2011. године са 7848 обољелих особа.  Ако се настави 
овакав тренд у будућности можемо очекивати повратак болести које се могу превенирати 
вакцинацијом. 
Заразне болести можемо подијелити на: респираторне заразне болести, цријевне заразне болести, 
паразитарне, трансмисивне, антропозоонозе, полне, кожне и групу осталих заразних болести. 
 
Респираторне заразне болести представљају велику групу обољења различите етиологије (морбили, 
пертусис, варичела, рубеола, дифтерија, ТБЦ, инфективна мононуклеоза...). Главни пут преноса је 
капљични, оне се налазе на првом мјесту по проценту учешћа у укупном оболијевању од заразних 
болести. 
 
Цријевне заразне болести се налазе на другом мјесту када се ради о укупном оболијевању становника. 
Етиологија је различита а главни пут преноса је феко-орални. Бактериолошки неисправна храна и вода 
најчешћи су узрочници цријевних зараза али то могу бити и  лоше хигијенске навике. Одавно је 
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познато да се на морбидитет цријевних заразних болести за разлику нпр. од респираторних, може 
значајно утицати добро осмишљеним мјерама здравствене службе као и друштвене заједнице у 
цијелини. Међутим и поред извјесних помака код нас постоји још много неријешених социјално-
економских и санитарно-хигијенских проблема, који значајно утичу на појаву, ток, одржавање и 
ширење цријевних заразних болести.  У ову групу спадају:  ентероколитис,  дизентерија,  
полиомијелитис,  салмонелозе,  тифус,  паратифус,  хепатитис А, заразно тровање храном,  колера и 
друге. 
 
Антропозоонозе представљају велику групу обољења и имају велики епидемиолошки значај. То су 
болести животиња од којих могу да оболе и људи. Заражене животиње најчешће не показују никакве 
знаке болести али излучују огромну количину клица у средину (нпр. овце и краве код Кју грознице, 
овце и козе код бруцелозе, свиње, краве глодари и друге животиње код лептоспирозе). Међутим,  у 
случају антракса,  бјеснила и неких других болести  животиње обично имају изражене клиничке знаке 
болести. У ову велику групу поред напријед споменутих спадају и бовина ТБЦ,  туларемија,  сезонски 
енцефалитис,  токсоплазмоза, трихинелоза, вирусне хеморагичне грознице.  
 
Сарадња ветеринарске и здравствене службе има велики значај у превенцији ове групе заразних 
болести. Смањењем учесталости оболијевања код животиња примјеном одговарајућих мјера 
(нпр.контрола промета животиња, одржавање хигијенских услова у просторијама гдје животиње 
бораве, вакцинација, лијечење) смањује се ризик од појаве ових обољења код људи.  
 
Кретање заразних и незаразних болести представља један од најважнијих индикатора здравственог 
стања становништва.  На територији општине Градишка у периоду од 2013-2016. године регистровано 
је укупно 1226 особа обољелих од заразних болести. Најчешће су: Варичела, Херпес Зостер и 
Ентероколитис. 
 
Посматрајући дистрибуцију учесталости појединих заразних болести у општини Градишка, може се 
видјети да су респираторне болести високо на првом мјесту, на другом мјесту су цријевне заразне 
болести а остале заразне болести су се јављале у појединачним случајевима. Слична дистрибуција по 
учесталости појединих заразних болести регистрована је и на нивоу Републике Српске. Треба 
споменути да смо у 2015. години на територији општине Градишка имали епидемију Морбила са 41 
обољелом особом, а у септембру 2016. године епидемију тровања храном у предузећу „Јелшинград“ 
са 31 обољелом особом. Број заразних обољења је реално, знатно већи од приказаног, јер неки 
случајеви  са лакшим и краћим током остају нерегистровани или не подлијежу обавезном 
пријављивању а ту је и проблем који постоји већ годинама, а то је непријављивање заразних болести 
које подлијежу обавезном пријављивању од стране приватних амбуланти.  
 
Што се тиче масовних незаразних болести убједљиво на првом мјесту су болести кардиоваскуларног 
система, потом болести респираторног ситема  док се на трећем мјесту налазе болести мишићно–
коштаног система. Податке о кретању незаразних болести смо добили на основу података о броју 
прегледа у амбулантама породичне медицине.  
 
Анализом података о хигијенско епидемиолошкој ситуацији у периоду од 2013-2016. године може се 
закључити да је она задовољавајућа са одређеним ризицима који пријете њеном погоршању. Уз 
претпоставку да ће се и даље проводити мјере из програма превентивних активности, као и 
активности осталих субјеката на отклањању наведених недостатака, може се очекивати повољна 
епидемиолошка ситуација. 
Ризик за избијање епидемија заразних болести постоји у току и након поплава па се тако након 
поплава, на поплављеним локацијама проводе мјере хигијенско –епидемиолошке заштите 
становништва. У случају елементарне непогоде поплаве потребно је:  
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• Вршити ванредно узорковање воде за пиће из централних објеката за водоснабдијевање на 
поплављеном подручју и редовно обавјештавање о квалитету и хигијенској исправности воде за 
пиће 

• Забранити употребу воде за пиће из локалних и индивидуалних објеката за водоснабдијевање у 
угроженим подручјима који нису намјењени за јавно снабдијевање с обзиром да нису под 
континуираним надзором 

• До даљњег на поплављеном подручју као извор воде за пиће користити искључиво флаширану 
воду или воду из цистерне допремљену из водообјеката у којима је вода  хигијенски исправна 

• У подручјима која нису погођена поплавама потребно је пооштрити надзор над 
водоснабдијевањем. У случају да се примјети промјена боје, мириса или укуса, потребно је 
обуставити коришћење воде за пиће и извршити ванредно узорковање и праћење хигијенске 
исправности воде за пиће 

• Пооштрити мјере личне и опште хигијене (хигијена руку, прање воћа и поврћа) 

• Тамо гдје се вода повукла одмах се приступа чишћењу и прању поплављених површина. Власници 
објеката су дужни да прво механички очисте све површине од муља, пијеска, смећа а затим 
приступе прању водом и детерџентом. Након тога позвати ХЕС ДЗ  која ће доћи да изврши 
дезинфекцију 

• У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести  јавне установе и јавна 
предузећа дужна су донијети властите планове за организовање своје дјелатности у ванредним 
ситуацијама, што подразумијева механичко чишћење и прање свих јавно-комуналних површина, а 
у сарадњи са надлежним домовима здравља након извршеног механичког чишћења и прања 
извршити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију (ДДД мјере) 

• У случају да се код становништва поплављеног подручја у наредном периоду појаве тегобе у 
смислу повишене температуре, пролива, повраћања, болова у стомаку неопходно се јавити у 
здравствену установу. 

• ХЕС надлежног дома здравља обезбјеђује упутства о санацији поплављених подручја као и 
упутства о санацији локалних водовода у складу са препоруком Института за јавно здравље РС 

• ХЕС ДЗ је одговорна за примјену плана на терену у складу са хигијенско епидемиолошком 
ситуацијом, свакодневно редовно извјештавање Института за јавно здравље о хигијенско 
епидемиолошкој ситуацији и о стању хигијенске исправности воде. 

Врло је битно да у оваквим ситуацијама свака структура која учествује у извршењу превентивних и 
противепидемијских мјера зна своје мјесто. То би подразумијевало следеће: 
 
ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА→ 

РЕГИОНАЛНИ ЗАВОДИ→ 

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА РС→ 
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РС→ 

ВЛАДА РС→ 

РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Инфлуенца у епидемијском облику  
 
Грипа (Influenzа) je aкутно инфективно обољење изазвано вирусима инфлуенце. Испољава се 
симптомима и знацима обољења горњих и/или доњих дисајних путева, а често је праћена и 
системским манифестацијама као што су повишена температура, главобоља, малаксалост, болови у 
мишићима. Људи се опорављају у року од седам дана али код старијих особа, особа са астмом, 
срчаних и плућних болесника грипа је праћена компликацијама. Појава мањих епидемија сезонског 
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грипа су честе и дешавају се готово сваке године у хладним мјесецима због груписања људи у 
затвореним просторијама. Вируси  грипе су изразито подложни антигенским  варијацијама.  
Постоје три типа вируса грипе: 

- Вирус типа А - најопаснији, напада многе сисаре и птице и има највећи потенцијал да изазове 
епидемију 

- Вирус типа Б - напада људе и птице и може узроковати епидемије али ријеђе у поређењу са 
типом А 

- Вирус типа Ц - утиче само на људе и не узрокује епидемије. 
 

Надзор над инфлуенцом у Републици Српској укључује надзор над обољењима сличним грипи  (ИЛИ) 
и  надзор над акутним респираторним инфекцијама  (АРИ). У овај надзор су укључени сви домови 
здравља у РС док су у надзор нaд тешким акутним респираторним инфекцијама (САРИ) укључене све 
болнице и УКЦ РС. Надзор почиње од 40. седмице текуће до 20. седмице наредне године и 
пријављивање се врши на посебном обрасцу. У РС се врши и сентинел надзор над ИЛИ и САРИ 
инфекцијама и за сада су у њега укључени  ДЗ БЛ и  УКЦ РС. Сентинел надзор представља 
систематично прикупљање података на рутинској основи са ограниченог броја мјеста у циљу праћења 
инциденције и специфичних стопа кретања неке болести у одређеној популацији од значаја. 
 
Најучинковитија превентивна мјера је вакцинација против грипа која се препоручује високоризичним 
пацијентима. Вакцинација против грипа обавља се вакцином од актуелних сојева вируса за сваку 
сезону јесен - зима текуће године према препорукама СЗО. Остале превентивне мјере које се иначе 
примјењују код свих респираторних инфекција су: избјегавање груписања људи у затвореним 
просторијама, провјетравање и влажно чишћење просторија, прање посуђа, прибора за јело, играчака, 
употреба папирних марамица итд.  
 
Последњих година на територији РС нису регистровани случајеви оболијевања од пандемијског грипа. 
Пандемија грипа представља свјетску епидемију која настаје стварањем новог подтипа вируса А,  који 
прије тога није циркулисао у популацији и нa којег не постоји колeктивни имунитет. Грипа као 
вирусно обољење великог епидемијског потенцијала се у одређеним временским интервалима (10-40) 
година појављује у пандемијском облику. Битно је напоменути да су се током 20. вијека десиле три 
пандемије грипа и то: 1918. године, вирус типа А (H1N1) тзв. Шпански грип са око 40-50 милиона 
умрлих, 1957. године, вирус типа А (H2N2) тзв. Азијски тип са око 2 милиона умрлих и 1968. године 
вирус типа А  (H3N2) тзв. Хонкошки тип са око милион умрлих. Не треба заборавити ни пандемију 
2009.године изазвану вирусом типа А (H1N1).  
Поред великог броја умрлих свака пандемија је изазвала негативне последице на социјално-економско 
стање и опоравак који је трајао годинама. Потенцијална опасност од пандемијске грипе постаје 
извјеснија након епизоотија високо патогеног вируса грипа типа А (H5N1) тзв. птичијег грипа (енгл. 
Highly Pathogenic Avian Influenza-HPAI) код птица селица, који се епидемијски преноси на домаћу 
перад, а регистрован је и прелаз на друге људе и животиње. Појавом новог пандемијског соја вируса 
са промијењеним антигенским својствима на које популација не би била имуна, неизбјежно би довела 
до глобалног ширења, па би све земље биле погођене. 
 
Уколико дође до појаве пандемијског грипа врло је важно да се смањи негативан утицај пандемије на 
социо -  економске прилике у Републици и функционисање друштва у цијелини на начин да се: 
• Унаприједи интерсекторска сарадња у циљу смањења утицаја пандемије на социоекономске 

прилике у Републици Српској као и да се обезбједи рационална расподјела ресурса, укључујући 
снабдијевање лијековима и вакцинама  

• Предузму све мјере како би се сачувала ефективност здравственог система у Републици кроз 
планиране, координисане и транспарентне активности 
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• Квалитетно извјештава и прате епидемиолошке, вирусолошке и клиничке карактеристике 
обољења, ток и утицај пандемије у Републици и на међународном нивоу у циљу процјене 
трендова и оптималног кориштења ограничених ресурса 

• Процијени ефикасност препоручених и спроведених мјера током првог таласа пандемије у циљу 
евентуалних корекција и планирања даљих активности у случају другог таласа 

• Спријечи избијање панике међу становништвом, прије свега условљене значајним порастом броја 
обољелих током пандемије/епидемије, те да се обезбиједи подршка јавности за спровођење 
противепидемијских мјера 

 
2.2.9. Еколошке опасности – управљање отпадом 

 

Комунални отпад прикупља се у кантама за отпад, пластичним врећама, у ПВЦ или поцинчаним 
контејнерима. КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка је на подручју града поставила 35 контејнера од 5 
м3, 271 контејнера од 1.1 м3, те 100 (60 – ПВЦ, 40 – звона) контејнера за селективно раздвајање отпада. 
Отпад се сакупља од крајњих корисника, транспортује до претоварне станице која се налази у склопу 
КП “Градска чистоћа” а.д. Градишка гдје се врши претовар и одвожење на регионалну депонију у 
Рамиће – Бања Лука. Прикупљени отпад се свакодневно одвози помоћу специјалних камиона за отпад 
тзв. “аутосмећари”. Предузеће користи и друге врсте возила за прикупљање отпада, а то су тзв. 
“аутоподизачи”, која служе за превоз контејнера већих од 5 м3. 

 
Од опреме за транспорт отпада КП “Градска чистоћа“ посједује: 3 аутосмећара, 2 подизача, 1 камион 
полип, 1 камион (ТАМ), 1 камион тегљач са полуприколицом и 1 камион кипер. Просјечна старост 
возног парка је 17,5 година. У КП “Градска чистоћа” а.д. Градишка је запослено 82 радника. 
 
Управљање отпадом се врши на начин којим се обезбјеђује најмањи ризик по угрожавање живота и 
здравља људи и животне средине, контролом и мјерама смањења: загађења вода, ваздуха и земљишта; 
опасности по биљни и животињски свијет; опасности од настајања удеса, експлозија или пожара, 
негативних утицаја на предјеле и природна добра посебних вриједности и нивоа буке и непријатних 
мириса. Хијерархија управљања отпадом представља редослијед приоритета у пракси управљања 
отпадом, а то је: превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и 
смањења количина и/или опасних карактеристика насталог отпада, поновна употреба, односно 
поновно коришћење производа за исту или другу намјену, рециклажа – односно третман отпада ради 
добијања сировине за производњу истог или другог производа, искоришћење – односно коришћење 
вриједности отпада (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и  др.) и одлагање отпада 
депоновањем или спаљивањем без искоришћавања енергије, ако не постоји друго одговарајуће 
рјешење. 

 
На подручју Општине Градишка чврсти отпад настаје у зависности од самих активности које се 
одвијају на овом подручју и то као посљедица не само становања, него и дјелатности јавних установа, 
индустрије, медицинских активности итд. Основне каратеристике ефикасног система управљања 
отпадом обухватају цијели опсег мјера за унапређење и смањење настајања отпада на извору, 
одвојено сакупљање, рециклажу или друге методе поновног добијања материјала из отпада, поуздано 
и еколошки одрживо коначно одлагање отпада. Проблематика управљања отпадом на подручју 
Општине Градишка уклапа се у стање које тренутно присутно готово у свим већим срединама. 
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За безбједан и сигуран третман превоза отпада до мјеста одлагања најважнију улогу имају специјална 
средства за превоз отпада. Она морају осигурати безбједан и сигуран превоз, без физичког расипања, 
цурења процједних вода, прашине, дима, мириса и др. Возила својим конструктивиним особинама 
требају обезбиједити поред свих особина и минималну запремину отпада који се одлаже, због чега су 
возила за чврсти отпад снадбијевена и системом за пресовање. На овај начин се продужава вијек 
депоније као и количину отпада која се може депоновати на тој депонији. Због свих ових разлога, 
специјална возила за превоз отпада морају бити увијек технички исправна, а у случају акцидентних 
ситуација морају се обезбиједити адекватне мјере које ће брзо санирати настало загађење, штету и др. 
На подручју општине Градишка отпад се прикупља из домаћинстава и пословних субјеката. 
Комунално предузеће обавља услуге прикупљања отпада, врши и транспорт истог на крајње 
збрињавање на регионалну депонију у Рамићима – Бања Лука.  
Депонија у Рамићима се од 1976. год. користи за одлагање комуналног и неопасног индустријског 
отпада Града Бање Луке. До јула 2004. год. депонијом је управљало комунално предузеће „Чистоћа“ 
а.д., а након тога надлежност над депонијом је преузело Ј.П. “ДЕП-ОТ“ које је основано као предузеће 
испред Града Бања Лука и 7 општина регије (Градишка, Лакташи, Србац, Прњавор, Челинац, Котор 
Варош и Кнежево), при чему је депонија добила регионални карактер. Депонија заузима површину од 
30 хектара. 
 
Услугом прикупљана и одвоза отпада обухваћено је око 80% становништва општине Градишка. 
Укупан број корисника је 14.801, од чега су 14.097 домаћинстава и 704 правна субјекта. Процјена је да 
је број корисника кад је у питању становништво 43.000. 
 
Годишње количине прикупљеног мијешаног комуналног отпада на подручју општине Градишка 
приказане су у табели: 

 
Година Количина прикупљеног мијешаног отпада (т) 

2016. 11.146,48 

2015. 10.098,50 

2014. 10.057,30 

2013. 9.244,94 

2012. 9.433,38 

 
Отпад који се одвојено прикупља на подручју општине Градишка је картон, папир, најлон и ПЕТ 
амбалажа. Отпад се прикупља из контејнера намјењених за одвојено одлагање отпада, као и од 
правних субјеката који производе секундарни отпад. Организовано прикупљање раздвојеног 
комуналног отпада од домаћинстава у Градишци не постоји. Одвојено се прикупи око 200 т папира и 
око 30 т најлона и ПЕТ амбалаже. Процјена је да други субјекти са подручја наше Општине одвојено 
прикупе око 100 т папира годишње. 
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Знатан број дивљих депонија је уклоњено у претходним годинама приликом увођења услуге 
организованог одвоза отпада, тако да данас егзистира мали број дивљих депонија са мањим 
количинама отпада и то углавном на подручју гдје нема организованог одвоза отпада.  

2.2.10. Неексплодирана убојна средства 

 

На подручју општине Градишка, у протеклим ратним збивањима није било непосредних ратних 
дејстава на територији општине, осим дејстава преко ријеке Саве у виду гранатирања највише уже 
градске језгре. Минских поља су највише постављања на линији разграничења уз обалу ријеке Саве, 
тако да се на том подручју налази највећи број НУС-а, као и приликом пораста ријеке Саве и њеног 
изливања ван корита што најчешће проузрокује помјерања регистрованих и познатих минских поља и 
доношење из других подручја НУС-а што представља велики ризик за становништво које обавља 
пољопривредне и друге активности у приобалном подручју ријеке Саве. 
Такође, претпоставља се да је код становништва остао велики број неексплодираних убојних 
средстава (НУС - а), односно минско - експлозивних средстава (ручних бомби, тромблонских и других 
врста мина, граната, ручних ракетних бацача "Зоља", те муниције и пројектила разних калибара) а 
заостала неексплодирана убојна средства проналазе се приликом градње још из II Свјетског рата. 
Посебно је забрињавајуће што се појединци ослобађају тих средстава остављајући, односно бацајући 
их на мјеста гдје могу да представљају велику опасност по људе, а поготово за дјецу и поред сталних 
апела на који се начин могу ослободити истих. Практично, неексплодирана убојна средства од 
несавјесних појединаца остављају се у шумама, међама, обалама ријека и канала, дивљим депонијама, 
а било је случајева проналаска и у контејнерима и на тротоарима улица. 
У више наврата организована је акција прикупљања ових средстава тзв. "Жетва" а на снази је била и 
Амнестија до краја 2014. године када грађани који посједују оружје и неексплодирана убојна средства 
могу иста да предају надлежнима (оружје станицама полиције, а неексплодирана убојна средства 
надлежним тимовима Републичке управе цивилне заштите). 
Дојава о посједовању пријављује се полицијским станицама, Одсјеку за цивилну заштиту и 
Подручном одјељењу цивилне заштите Баљалука. 
 
Иначе, годишње се у просјеку, на територији општине евидентира и прикупи између 1500 и 2500 
НУС-а, а сав материјал преузима надлежни тим Републичке управе цивилне заштите.  
 
Практично, неексплодирана убојна средства лоцирана су на готово сјелокупном подручју општине.  
 
       Подаци по годинама о прикупљеним неексплодираним убојним средствима:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Година Број прикупљених НУС-а 
2016. година  648 комада 
2015. година 2089 комада 
2014. година 1053 комада 
2013. година  599 комада 
2012. година 4409 комада 
2011. година 2362 комада 
2010. година  468 комада 
2009. година 3349 комада 
2008. година 1814 комада 
2007. година 8094 комада 
2006. година 2884 комада 
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Како је већ наведено, лоцирана неексплодирана убојна средства са територије општине преузима и 
транспортује надлежни тим за уклањање НУС - а из Бањалуке до локације за уништавање, изузев 
појединих средстава чије је помјерање и транспорт ризично, те се уз прописане мјере безбједности, та 
средства уништавају на лицу мјеста или на локацији за уништавање неексплодираних убојних 
средстава одређеној Одлуком Скупштине општине.  
 
2.3.  Структура идентификованих ризика 

На основу прикупљених информација уз статистички преглед природних и других несрећа које су се у 
ближој и даљој прошлости дешавале на подручју општине и уз укључивање релевантних установа, 
институција и привредних друштава идентификовани су ризични догађаји и ризични објекти на 
подручју општине и њихов утицај на ризичне групе. 
 
2.3.1.  Преглед могућих догађаја - инцидената на подручју општине  

 
1. Природне непогоде (обилне кише, олуни вјетар, град, појава клизишта, земљотреса слабијег 
интезитета, високе температуре, суша, сњежне падавине, ниске температуре са јаким мразевима и 
ледом). 
 
Од наведених природних непогода, усљед обилних кишних падавина, а с обзиром на веома разноврсну 
и богату хидрографску мрежу, подручје општине је најчешће изложено поплавама, током прољећа и 
касне јесени  ријеке Саве, као и мањих бујичастих рјечица и њихових притока. Поред поплава, честа је 
појава, нарочито у љетном периоду, олујног вјетра и града. Обилне падавине узрокују и појаву 
клизишта брежуљкастом подручју општине. 
Посљедњих година, усљед глобалног загријавања, љета су све топлија, тако да је суша честа појава 
што, поред поплаве и града, утиче изразито негативно на наше подручје које је највећи произвођач 
хране у регији. Појава обилних сњежних падавина, сњежних наноса и леда, карактеристични су само 
у изразито оштрим зимама што проузрокује отежано одвијање саобраћаја и комуналне проблеме. 
 
Према сеизмиолошкој карти подручје општине Градишка спада у подручје сеизмиолошког 
интензитета VII степена Меркалијеве скале, а дјелимично и подручје интензитета VIII степена. 
Земљотреси наведеног интензитета могу изазвати оштећења и рушења старијих стамбених објеката и 
објеката инфраструктуре. Додатни фактор који је наглашен је непланска градња услед великог прилива 
становништва, велика густина насељености и непридржавање урбанистичко-грађевинских мјера 
приликом изградње стамбених објекат. 
 
2. Пожари после природних непогода су најчешћа појава на подручју општине. У сушном периоду 
чести су шумски односно пожари на отвореном простору као и пожари у објектима у зимском 
периоду. 
 
3. Саобраћајне несреће услед енормног пораста броја моторних возила, а с обзиром на њихову 
просјечну старост од 15 година, последњих година је порастао број саобраћајних незгода. 
 
4. Несреће утапања посебно у току љетног периода. 
 
5. Појаве епидемија – један од узрока могу бити природне непогоде. 
 

6. Појава сточних и биљних заразних болести (бруцелоза, трихинела, птичји грип, а од биљних 
пјегавост листа, пепелница, смеђа рђа, фузаријум).  
Узрочници болести могу бити и природне непогоде. 
 

7. Експлозије од заосталих неексплодираних убојних средстава као и услед складиштења и приликом 
транспорта опасних материјала - техничко технолошке несреће. 
8. Евакуација и збрињавање  услед природних и других несрећа. 
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9. Еколошко загађење  ваздуха и воде. 
 

10. Поремећај у снабдијевању водом, електричном енергијом, телефонским услугама. 
 
 

2.3.2. Рањиве (угрожене) групе, односно категорије становништва 

 

Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама члан. 73 ("Службени гласник Републике 
Српске", број 121/12) тачно су дефинисане рањиве (угрожене) категорије  становништва које током 
ризичних догађаја подлијежу евакуацији, а то су: дјеца и ученици основних школа, мајке са дјецом до 
7 година, односно двоје или више дјеце до 10 година старости, труднице, инвалидна и изнемогла лица. 
Највише социјално угрожених налази се на подручју Града и на периферији у МЗ Жеравица.  
 
Кад је у питању здравствени статус становништва општине организованом здравственом заштитом 
обухваћено је око 55.000 становника које је евидентирано кроз 26 тимова породичне медицине према 
подацима Дома здравља Градишка. 
 
2.3.3. Систем заштите и спашавања цивилне заштите у општини Градишка 

 

Систем заштите и спасавања је обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката 
система на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавања задатака и спасавања људи и 
добара од посљедица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, епидемије и других 
опасности и несрећа које могу угрозити становништво, материјална и друга добра, укључујући и мјере 
опоравка од насталих посљедица. 
 
Заштита и спасавање представља вишеслојан и свеобухватан концепт који се састоји од више 
међусобно подјељених дијелова, који се заједно дефинишу као заштита и спасавање. 
 
Цивилна заштита је интегришући и оперативни дио система заштите и спасавања који руководи 
мјерама и активностима заштите и спасавања. 
 
Субјекти заштите и спасавања у општини Градишка су: грађани, удружења, професионалне и друге 
организације, привредна друштва и правна лица и органи општине. 
 
Снаге заштите и спасавања су: Општински штаб за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, 
повјереници заштите и спасавања, професионалне и хитне службе, јединице које формирају привредна 
друштва и друга правна лица, удружења грађана и др. невладине организације и грађани. 
 
Руковођење и координацију у активностима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
подручју општине и обављање и других послова у заштити и спасавању у складу са Законом и 
Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања у 
општини Градишка врши Општински штаб за ванредне ситуације. 
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                    ОСПОСОБЉАВАЊЕ СТРУКТУРА ЦЗ У ОПШТИНИ ГРАДИШКА   
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       ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СИСТЕМА ЦЗ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА         

 

 

 

 

                                                                                                                 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. АНАЛИЗА РИЗИКА 

 
Други корак у процјени ризика је анализа ризика која се састоји од анализе сценарија и анализе 
капацитета.  
 
Циљ анализе ризика је да се на основу идентификованих ризика и опасности изврши анализа утицаја 
на рањиве групе и анализа капацитета ради изналажења рјешења мјера дјеловања, односно 
одређивања приоритета дјеловања на смањењу ризика од катастрофа и примјени их према хитности. 
 

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

     
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

      
ОПШТИНСКИ ШТАБ 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

  
    

ЦРВЕНИ КРСТ 

ШТАБОВИ

 
ПОВЈЕРЕНИЦИ  

ЦЗ 

 

 
РАДИОАМАТЕРИ 

 
ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ у 

МЗ 

 
ПОВЈЕРЕНИЦИ 
            ЦЗ 

 

 
ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ 
у ПРИВРЕДИ 

ШТАБОВИ 



Број 8                                          „Службени гласник општине Градишка“                            Страна 
 

80 

Дакле анализа ризика проводи се кроз анализу сценарија односно обима ризика на нивоу општине који 
се утврђује на основу учесталости и посљедица и анализу капацитета односно шта може учинити 
служба спашавања да би овладала општинским ризицима у смислу превенције, помоћи и опоравка 
угрожених. 
 
3.1. Анализа сценарија 

 
Анализа сценарија обухвата израду могућих сценарија на основу раније дефинисаних 
ризичних/рањивих група, догађаја, односно ризика, доступних података и предпоставки и анализу 
сценарија предпостављених несрећа по обиму, подручју времену, простору, учесталости и 
посљедицама. У овој фази користиће се и матрице ризика којима су обухваћене вриједности, 
вјероватноћа/учесталост појаве и посљедице. 
 
 
3.1.1. Листа репрезентативних ризика и сценарија 

 

 
Р.бр. Листа репрезентативних 

ризика 
Листа 

репрезентативних 
сценарија 

Циљне/ризичне 
рањиве групе (по 

обиму ризика) 

Прекогранични 
ефекти (+/-) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Сценариј бр. 1: 
Поплава ријеке Саве 

 

Имовина, људи, 
инфраструктура, 
животна средина 

 
 

+ 

Сценариј бр. 2: 
Бујичасте поплаве 

 
 

 

Имовина, људи, 
инфраструктура, 
животна средина 

 
+ 

1. Поплаве 

Сценариј бр. 3: Застој 
у раду пумпи на 

црпним станицама 
 

 

Имовина, људи, 
инфраструктура, 
животна средина 

 
- 

Сценариј бр. 4: 
Олујни вјетар, киша и 

град 

Имовина, 
инфраструктура, 
животна средина, 

људи 

 
 
- 

Сценариј бр. 5: 
Обилне сњежне 

падавине и екстремно 
ниске температуре 

Људи, 
инфраструктура,и
мовина и животна 

средина 

 
 
 

+ 

2. Метеoролошке појаве 

Сценариј бр. 6: 

екстремно високе 
температуре, суша 

 

Људи, имовина, 
животна средина 

 
+ 
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3. Клизишта Сценариј бр. 7: 
клизишта на 

брежуљкастом 
подручју општине 

Имовина, људи, 
инфраструктура, 
животна средина 

 
 
- 

4. Земљотреси Сценариј бр. 8: 
земљотрес слабијег 

интензитета 

Људи, имовина и 
инфрастуктура 

 
+ 

Сценариј бр. 9: 
пожари на отвореном 

простору 
 

Имовина, људи, 
инфраструктура и 
животна средина 

 
- 

Сценариј бр. 10: 
пожари у затвореном 
простору (стамбеним 

објектима и  
пољопривредним 

газдинствима) 

Људи и имовина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

5. Пожари 

Сценариј бр. 11: 
пожар у јавним 

објектима 

Имовина, људи и 
животна средина 

 
- 

6. 
 

 
 
 
 

Несреће у путном 
саобраћају 

 

Сценариј бр. 12: 

саобраћајне несреће 
 

 

Људи и имовина 
 
 
 

 

 
- 
 
 

 

7. Несреће на води Сценариј бр. 13: 

несреће на води, 

утапање у ријекама и 
језерима 

 

Људи - 

Сценариј бр. 14: 
инфлуенза у 

епидемијском облику 

Људи   
+ 

8. Појава заразних болести-
епидемија 

Сценариј бр. 15: 
појава „мишје 

грознице“ 
 

Људи, животиње  
- 
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   Сценариј бр.16: 

заразне болести код 
животиња и опасност 

од епидемија услед 
поплава 

Људи, животиње  
- 

  Сценариј бр.17: 

биљне заразне 
болести, ризик од 

природних непогода 

Биљке  
- 

Сценариј бр. 18:  
Прекид у 

снабдијевању водом за 
пиће 

Људи, 
инфраструктура 

 
 
- 

Сценариј бр. 19: 
прекид у 

функционисању 
фиксне и мобилне 

телефоније 

Људи и 
инфраструктура 

 
 
- 

9. Прекид у снабдијевању 
водом за пиће, електро и 
телефонским услугама 

Сценариј бр. 20: 
прекиди у испоруци 
електричне енергије 

Људи, имовина и 
инфраструктура 

 

 
- 

10. Индустријске несреће Сценариј бр. 21: 
несреће у раду са 

опасним материјама 

Људи и имовина  
- 

 
 

ПРИМЈЕРИ СЦЕНАРИЈА 

 

3.1.1.1. Сценариј број 1: Поплава ријеке Саве 

У задњих 5-6 дана подручје општине Градишка погодиле су огромне кишне падавине које су изазвале 
велике штете у пољопривреди као и проблеме у транспорту и комуникацијама. 
 
Услијед велике количине кише у нашем рејону као и огромних падавина  узводно од Градишке дошло 
је до наглог пораста водостаја који је тренутно на нивоу од 850 цм на мјерној летви у Градишци и има 
даљњи тренд раста. У таквим условима ангажован је специјалистички тим ЦЗ за спашавање на води и 
под водом, повјереници ЦЗ у подручјима гдје се већ дешава излијевање ријеке Саве из корита са 
задатком мониторинга ситуације као и помоћи првих угрожених становника. 
 
Такођер одржана је и сједница Штаба за ванредне ситуације који је и преузео вођење свих активности 
око праћења ситуације код новонастале ситуације. 
 
Услијед огромне количине кише која данима пада без престанка, велике количине воде бујичних 
потока који се улијевају у ријеку Саву и наглог пораста водостаја ријеке Саве на 950 цм дошло је до 
попуштања одбрамбеног насипа у реону „Лиман“ гдје ријека врши и највећи притисак на одбрамбени 
насип. 
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Тренутно се извршило ангажоваље додатних снага припадника Цивилне заштите, локалног 
становништва, те грађевинске оперативе на покушају санирања насталог процјепа на насипу. 
Због продора велике количине воде у насеље Обрадовац, Жеравица и подручје транзитног пута кроз 
Градишку извршена је евакуација угроженог становништва. 
 
Услијед недостатка техничких средстава за израду зечијих насипа и ширења насталог клизишта 
насипа те све већег излијевања воде у сам град ангажован је специјалистички вод за спашавање од 
полава припадника 6. пјешадијског пука ОС БиХ из Бања Луке који су изашли на терен и укључили се 
у санирање савског насипа као и у вршење евакуације угроженог становништва. Такођер смо, у 
садејству са припадницима 6. пјешадијског пука ОС БиХ, ангажирали и хеликоптерски сервис који је 
помогао у санирању насталог клизишта бацањем пјешчаних бомби на сам расцјеп на насипу. 
 
Борба на санирању насталог клизишта и излијевања великих количина воде у сам град Градишку 
трајала је цијелу ноћ да би се урушени дио насипа сутрадан успио, крајњим напорима, санирати и 
затворити. 
 
Настала штета на објектима и инфраструктури је огромна и тек ју треба установити а сретна околност 
је што није било људских жртава јер је становништву на вријеме  скренута пажња на опасност 
системом зрачне узбуне, те брзом евакуацијом свих угрожених.  
 
 
3.1.1.2. Сценариј број 2: Бујичасте поплаве 
 
Због наглог затопљења високих сњежних наноса у реону планине Козара дошло је до пораста 
водостаја у свим ријечицама и потоцима који иначе имају бујични карактер, те до њиховог излијевања 
из корита. 
 
Додатни проблем је стварао висок водостај ријеке Саве који се кретао око 850 цм те ријека Сава није 
могла примити нагло насталу велику количину воде бујичних потока. Посебан проблем настао је дуж 
тока ријеке Лубине, Јабланице и Врбашке које су се излиле из својих корита те поплавиле стамбене и 
господарске објекте у реону села Турјак, Драгељи, Г. Подградци, Милошево Брдо. Такође, на току 
ријеке Лубина у реону села Драгељи, брана изграђена на ријеци Лубини остала је затворена те је тиме 
драстично смањен проток велике количине воде. 
 
Дошло је до излијевања ријеке из корита и плављења двију породичних кућа те огромне површине 
пољопривредног земљишта. 
 
Одмах по дојави ангажована је екипа Цивилне заштите, ПВЈ и локалног становништва на помоћи 
становницима угрожених објеката, те на отварању бране како би се повећао ток воде и дјеломично 
ријешио настали проблем. 
 
Уз помоћ чамаца достављена је прва неопходна помоћ поплављенима у виду воде, хране, додатних 
гумених чизама као и огријевног дрвета како би могли гријањем покушати исушивати заплављену 
кућу у тренутку кад се вода повуче. 
 
Предложена евакуација је одбијена тако да су припадници Цивилне заштите, након интервенције, 
наставили са обиласком угрожених и пружањем додатне неопходне помоћи.  
 
Намеће се утисак како би се чишћењем дјелова корита, измуљивањем и крчењем уских грла на 
токовима поменутих ријека био ријешен највећи проблем код наглих бујица те смањена штета на 
имовини становника уз токове тих ријека. 
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3.1.1.3. Сценариј број 3: Застој у раду пумпи на црпним станицама 

 
У тренутку великих мајских киша дошло је до квара на црпној станици „Кеј“ која избацује 
канализационе и отпадне количине воде у ријеку Саву. С обзиром да је црпна станица престала са 
радом у најкритичнијем тренутку и велика количина воде није могла бити избачена из система 
канализације те је дошло до плављења око 500 подрума породичних кућа у насељу Сењак. 
 
Тренутно су ангажовани припадници Цивилне заштите те припадници ПВЈ Градишка како би се 
испумпавањем великих количина воде покушала смањити настала штета. С обзиром на ограничене 
техничке капацитете припадника Цивилне заштите и мали број пумпи за испумпавање настала штета 
се није могла ублажити у већем обиму. 
 
Сазвана је сједница Штаба за ванредне ситуације на којој је донешена одлука да се ангажују пумпе 
великог капацитета из других дјелова РС како би се што прије избацила огромна количина фекалија и 
отпадних вода из зоне насеља Сењак. 
 
Ангажовањем поменутих пумпи великог капацитета покренуто је избацивање велике количине воде 
која се задржала у подрумима породичних кућа те је покренута акција санирања настале штете а 
такођер се приступило поправци агрегата на црпној станици. 
 
Велики допринос санирању штета и испумпавању воде дали су припадници ПВЈ са својим техничким 
капацитетима.  
 
По санирању насталог проблема Одсјек Цивилне заштите је поднио захтјев Републичкој управи 
Цивилне заштите за додијелу једне пумпе великог капацитета која би била стационирана у Градишци 
ради превентиве и тренутне помоћи у оваквим и сличним ситуацијама. 
 
3.1.1.4. Сценариј број 4: Олујни вјетар, киша и град 

 
У поподневним сатима невријеме праћено олујним вјетром, кишом и градом захватило је подручје 
општине Градишке проузрокујући велике штете превасходно на пољопривредним културама, али и на 
појединим стамбеним објектима скидањем кровова, ломљењем стакла, затим ломљењем грана на 
дрвећу, оштећењима на електроводовима, штетама на аутомобилима а такође је дошло до повређивања  
људи који су се затекли на отвореном простору, као и до плављења појединих улица у ужем градском 
језгру услед запушења кишне канализације. 
У кратком временском интервалу од 20-30 минута пале су велике количине кише и града. 
 
Овај сценариј је веома чест и јавља се углавном у периоду од априла до октобра, најчешће у јуну, јулу 
и августу дакле у љетним мјесецима у току године. Висина штета зависи од јачине вјетра, интензитета 
падавина и величине града. 
 
Појава временских непогода са олујним вјетром, кишом и градом на подручју општине је чешћа, већег 
интензитета и трајања на локалитетима-насељима која гравитирају према ријечном току ријеке Саве. 
 
Како је већ наведено олујни вјетрови, киша и град су честа појава у љетним мјесецима и изазивају 
велике штете посебно у пољопривреди, с обзиром на њихову учесталост и на то да је ово 
пољопривредно подручје. Поред пољопривредних култура евидентне су штете на имовини и 
инфраструктури а у ријетким случајевима опасностима су изложени и појединци који се затекну на 
отвореном простору и бивају директно изложени временској непогоди. 
 
Узроци наведених метеоролошких појава су климатске промјене, односно чешћа појава екстремно 
високих температура, температурних колебања и повећање средње  температуре. 
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3.1.1.5. Сценариј број 5: Обилне сњежне падавине и екстремно ниске температуре  

Подручје општине и ближе окружење захватиле су обилне сњежне падавине које су изазвале блокаду и 
отежано одвијање саобраћаја на свим путним комуникацијама, прекид у испоруци електричне 
енергије, телефонских услуга и довеле до проблема у  водоснабдијевању. Услед насталог поремећаја у 
функционисању и раду на цјелокупном подручју општине уведена је ванредна ситуација. Ситуација се 
додатно погоршала јер је након вишедневних сњежних падавина по њиховом престанку дошло до 
великог захлађења услед екстремно ниских температура што је условило отежано уклањање снијега те 
појаву поледице и леденица на објектима које су представљале додатну опасност по људе и 
материјална добра.  
 
Изузетно је отежано снабдијевање становништва са основним животним намирницама услед блокаде 
путева као и здравствено збрињавање болесних лица. Услед ниских температура такође је дошло до 
хаварије и застоја у испоруци топлотне енергије према корисницима од стране градске топлане, а 
дошло је и до хаварије на системима за гријање код великог броја привредних субјеката, установа као 
и у појединачним случајевима.  
 
Услед дужине трајања (10 дана) и чињенице да истовремено захвата ближе и даље окружење снијег 
представља веома озбиљну временску појаву која утиче на све сегменте и дјелатности човјека и 
живота заједнице. Највеће посљедице трпи становништво односно стари и болесни услед блокаде 
путних комуникација и отежаног кретања односно достављања потребне помоћи истима а такође и 
настају и велике штете на објектима инфраструктуре. 
 
Посљедица сњежних падавина и леда на подручју општине веома је ријетка и карактеристична је само 
у изузетно оштрим зимама, као што је била и у јануару 2017. год. када су забиљежене и екстремно 
ниске температуре од -26о Ц.  
 
3.1.1.6. Сценариј број 6: Екстремно високе температуре, суша 

 
У љето 2012. године и 2017. год. подручје општине захватио је дуг топлотни период са великим бројем 
тропских дана (температура преко 40оЦ). Овако високе температуре знатно су утицале на здравље 
људи (хронични срчани болесници, старије особе), такође је дошло до учестале појаве пожара, а сви 
мањи водотоци су пресушили док су веће ријеке имале историјски минимум водостаја. Овако 
екстремно високе температуре у дужем временском периоду за посљедицу су имале појаву суше што 
је имало изузетно велике последице на пољопривреду те биљни и животињски свијет и животну 
средину. Такође је дошло и до проблема у водоснабдијевању становништва.  
 
Честа појава суше у последњој деценији су знак и последица климатских промјена, а процјене су  да 
ће у наредним годинама проблем суше бити још наглашенији.  
 

3.1.1.7. Сценариј број 7: Клизишта на брежуљкастом подручју општине 

 

Услед обилних кишних падавина и наглог топљења снијега поткозарски  дио територије општине 
Градишка захватио је велики број клизишта на следећим локалитетима, односно мјесним заједницама: 
Турјак, Јазовац (од Љубојевића према Турјаку), Грбавци и Доња Долина, а такође су реактивирана и 
постојећа клизиште у Трновцу (Јокићи, Пећани) и Козара селу - Шмитрани и Мирјанићи. 
 
Клизишта су изазвала велике штете на стамбеним објектима и угрозила домаћинства у два стамбена 
објекта у селу Грбавци, засеок Зрнићи и Грандићи, а значајна оштећења претрпјела су и домаћинства 
чији су стамбени објекти оштећени у Трновцу засеок Грубешићи и засеок Пећани, док су на осталим 
локалитетима (Грбавци, з. Грандићи, Суботићи) и Цимироти настала оштећења на пољопривредном 
земљишту и путу услед клизања (набирања и пуцања) истог. 
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Укупно је регистровано 12 (дванаест) локација: Турјак (Јокићи, Пећани, Грубешићи и Козара село-
Шмитрани), Миљевићи (Бранкова обала), Јазовац (Љубојевићи), Грбавци (Зрнићи, Грандићи, 
лугарница и Суботићи), Цимироти (Преради) и Доња Долина (клизиште на насипу) на којима су 
формирана активна клизишта која су причинила велику материјалну штету. 
 
Клизишта су углавном формирана на југозападном подручју општине, односно брежуљкасто 
брдовитом терену услед утицаја површинских и подземних вода што је условило нестабилност терена, 
а узрок је људски фактор услед изградње објеката на нестабилним теренима као и без адекватне 
изградње канализационе мреже, девастације терена услед искрчавања вегетације и огољавања 
земљишта и неадекватног засијецања и насипања природних падина изнад или испод објеката. 
 
Такође је дошло и до оштећења путних комуникација на подручјима захваћеним клизиштима. По 
појави наведених клизишта стручна комисија је извршила обилазак свих локација и извршила 
процјену штета на објектима и земљишту. На три најугроженије локације у Турјаку (Трновац) и 
Грбавцима извршено је геомеханичко истраживање клизишта, а у циљу санације угрожених 
домаћинстава пружена је финансијска помоћ од стране општине Градишка и Владе Републике Српске. 
 
Два домаћинства у Турјаку пресељена су на нове локације гдје су изграђене нове породичне куће, а 
остала домаћинства су од добијене помоћи санирала клизишта израдом потпорних зидова, одводних 
канала и дренаже терена.    
Санирање клизишта увијек представља сложену мјеру коју треба да рјешавају стручна лица и која 
изискују знатна финансијска средства. 
 

3.1.1.8. Сценариј број 8: Земљотрес слабијег интензитета 

 

Подручје општине Градишка  потенцијално је угрожено од земљотреса интензитета од  
7 - 8о МСК. Посебно је трусно подручје око града Бања Луке што има за последицу да се земљотреси 
лако осјете и на подручју наше општине, поготово у високим стамбеним објектима што се 
манифестује помјерањем намјештаја, лустера и пуцкетања штокова врата и рамова прозора што 
проузрокује уплашеност људи и напуштање кућа и стамбених зграда.  
 
На основу тога процјена је да би у ужем градском језгру као и већим насељеним мјестима објекти 
старије градње и старије конструкције могли претрпјети оштећења услед непримјењивања сеизмичких 
мјера заштите. Према томе, општина Градишка потенцијално је угрожена од земљотреса због чега 
може доћи до штета на стамбеном фонду и повријеђивању људи услед рушења објеката.  
 
Тежиште у заштити од земљотреса је у превентиви, односно предузимању мјера приликом доношења 
просторних и урбанистичких планова, примјеном грађевинско техничких и других потребних мјера 
заштите од ове природне катастрофе. Процјена је да се на подручју општине Градишка није у 
довољној мјери приступило провођењу наведених мјера што утиче на повећање угрожености и на 
ефикасност спровођења заштите и спашавања у случају земљотреса. 
 
3.1.1.9. Сценариј број 9: Пожари на отвореном простору 

 

Услед изузетно високих температура и изостанка падавина подручје општине захватио је велики број 
пожара на отвореном простору који су изазвали и велике материјалне штете. Највише је горјело ниско 
растиње, сасушена трава, а било је и доста шумских пожара. Пожари на отвореном простору 
интензивније се јављају у периоду пред вегетацију март - април (период када се врши уређење 
пољопривредних домаћинстава) и период исушивања вегетације јули - август - септембар. Учестали 
пожари отвореног простора угрожавају становништво, имовину и животну средину. У највећем броју 
насталих пожара узрок је људски фактор услед нехата и непажње. 
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Овај сценарио је реалан и веома чест поготово последњих година (изузев 2014. године) када је услед 
дуготрајнијег сушног периода током љета долазило до честих пожара на отвореном простору. 
 
Све пожаре је успјешно су локализовала Професионална ватрогасна јединица Граадишка са 
формацијским средствима и опремом. 
 

3.1.1.10. Сценариј број 10: Пожари у затвореном простору, стамбеним објектима и  

пољопривредним газдинствима 

 

а) У зимском периоду на подручју општине веома чести су пожари у затвореним објектима. Пожар у 
стамбеном објекту дешава се приликом загријавања просторија и то приликом ложења на чврсто 
гориво а услед запушености димоводних канала често долази до самозапаљења истих, односно до 
појаве дима у просторијама са често фаталним посљедицама поготово уколико у просторији бораве 
саме малољетне особе (дјеца). Такође чест узрочник пожара су и неисправне или преоптерећене 
електро-инсталације односно уређаји за гријање уколико се истима врши загријавање просторија. Ови 
пожари представљају велику опасност по људе и имовину.  
 
б) Последњих година на подручју општине такође су чести пожари у руралним подручјима, у 
пољопривредним газдинствима, на помоћним објектима (шталама, гаражама, сјеницима), а главни 
узрок су кварови на електро-инсталацијама. У овим пожарима долази до великих материјалних штета 
у домаћинствима јер поред тога што изгоре наведени објекти, изгори и све што се затекне у њима 
(стока, залихе хране, пољопривредна механизација и др.).  
 

3.1.1.11. Сценариј број 11: Пожар у јавним објектима 

 

У току ноћи око 22,30 часова дошло је до пожара у здравственој болничкој установи. Пожар је 
примјећен од радника и портирске службе предузећа, а систем ватродојавне централе је одреаговао и 
проследио дојаву у Професионалну ватрогасну јединицу. ПВЈ Градишка је одмах изашла на 
интервенцију са два ватрогасна возила и двије посаде не чекајући позив, те доласком на лице мјеста и 
добијања основних информација од припадника портирске службе се приступило евакуацији болесних 
из дијела зграде која је директно угрожена пожаром укљуујући присутне запослене раднике, а 
истовремено је друга посада извршила распоред средстава и опреме и приступило се акцији гашења. 
Обавјештена је станица Полицијске управе Градишка, који  су након доласка вршили обезбјеђење 
мјеста интервенције. 
С обзиром на интензитет и обим пожара подигнуте су додатне причувне снаге у ватрогасној јединици 
које су се прикључиле акцији гашења. Пожар је локализован сутрадан ујутро око 01 часова. 
Успјешном евакуацијом и брзом и енергичном унутрашњом навалом спријечено је ширење пожара на 
већи дио захваћеног објекта те према складишном простору гдје су биле смјештене боце под високим 
притиском (боце са кисеоником) и разни медицински препарати и опрема. Гашење је отежавало и 
лоше ријешено питање хидрантске мреже у магацину и снабдијевање водом,  јер интерни водовод по 
капацитету није могао да обезбиједи потребне количине воде.  
 
По локализацији пожара уз ангажовање ватрогасаца и дијела радног особља вршени су радови на 
санацији посљедица пожара и на спасавању материјалних добара.  
Пожари у јавним објектима на подручју општине дешавају се веома ријетко али када се десе изазивају 
огромне материјалне штете те представљају потенцијално велику опасност по људе и животну 
средину. Најчешћи узрок су кварови на електро инсталацијама.  
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3.1.1.12. Сценариј број 12: Саобраћајне несреће 

 

Последњих година на подручју општине у порасту је број саобраћајних несрећа које за посљедицу 
имају велики број повријеђених лица учесника у путничком саобраћају, велике материјалне штете, а 
знатан је број погинулих лица у овим несрећама.  
 
У саобраћајној несрећи прву помоћ повријеђеним и настрадалим пружају лица која се затекну на 
мјесту несреће, а потом по обавјештавању полиција, екипе службе хитне помоћи и ватрогасци ради 
извлачења повријеђених и настрадалих из уништенх возила.  
 
Најчешћи узроци саобраћајних несрећа су: лоша путна инфраструктура, недовољна обученост-
оспособљеност учесника у саобраћају, не придржавање саобраћајних прописа, непажња, пораст броја 
моторних возила на подручју општине с једне стране, а с друге стране њихова техничка неисправност  
и старост (просјечна старост 15 година). Такође за вријеме падавина (град, киша, снијег) расте ризик 
од несреће у путном саобраћају. 
 
3.1.1.13. Сценариј број 13: Несреће на води, утапање у ријекама и језерима 

 

У раним поподневним часовима дошло је до утапања два лица која су се купала у ријеци Сави. На 
позив станице Полицијске управе у Градишци Одсјек за цивилну заштиту одмах је ангажовао екипу од 
припадника општинске јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и несрећа на води и под 
водом са пратећом опремом и рониоцима и упутио на мјесто несреће. Послије пар сати потраге 
беживотна тијела два настрадала купача извучена су на обалу ријеке Саве, а истрагу о несрећи 
преузели су надлежни органи.  
 
Ово је један од ријетких случајева када се догоди несрећа са већим бројем утопљених лица али 
сценарио са појединачним утапањем током љетног периода је веома чест на ријекама и купалиштима 
(уређени базени и мајдани) на територији општине Градишка.  
 
Нема уређене плаже, односно организована и обезбијеђена мјеста за купаче што доводи до трагичних 
ситуација поготово за млађе особе који недовољно познају особине и ћуд ријеке Саве на којој се 
најчешће дешавају несреће утапања. Једино што је могуће је упозоравање потенцијалнх купача на 
максималну опрезност, односно на избјегавање купања на природним водотоцима услед ризика од 
утапања. 
3.1.1.14. Сценариј број 14: Инфлуенза у епидемијском облику 

 

Појаве мање епидемије  сезонског грипа су честе и дешавају се готово сваке године у јесењском-
зимском односно зимско-прољећном периоду. Већа обољења људи у редовним а посебно у ванредним 
приликама погодују појави и ширењу сезонског грипа.  
  
Овој болести су више од осталих изложене слабије отпорне категорије становништва: мала дјеца, 
старије особе и хронични болесници. Најбоља превентива је примање вакцине против грипа ради 
стицања имунитета и отпорности на ову болест. 
 
Здравствени капацитети Дома здравља и Опште болнице у Градишци су на располагање за 
превентивно и интервентно дјеловање, као и снадбјевеност вакцинама обезбјеђују успјешну заштиту и 
лијечење када дође до појаве грипа и спречавање његовог ширења односно изазивање већих 
епидемија. 
 
У случају појаве пандемије грипе нормално функционисање Дома здравља биће измјењено на следећи 
начин :  
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- Служба хитне помоћи - поред редовне смјене увођење још једног тима кроз дежурства 
- Служба породичне медицине - тимови породичне медицине поред својих пацијената дужни су 

примати пацијенте и из других тимова а тимови који раде у теренским амбулантама у 
зависности од потреба радиће продужено 

- Хигијенско-епидемиолошка служба - организоваће се дежурне екипе за рад на терену 

- ЦМЗ, ЦБР и Стоматолошка служба ће редуковати рад само на пружање неодложних услуга, а 
особље ће се по потреби усмјеравати на испомоћ службама хитне помоћи и породичне 
медицине 

- Остале службе у дому здравља радиће по редовном распореду 

 
Формирање штаба за борбу против пандемијског грипа на челу са директором 

• Задаци штаба унутар установе:  
- пратити и координирати функционисање служби Дома здравља 
- обезбиједити медицинско снабдијевање 
- проводити упутства и одредбе са виших нивоа (Министарство здравља и социјалне заштите, 
Институт за јавно здравље  РС ) 

• Задаци штаба ван установе 
- свакодневно извјештава Министарство здравља и социјалне заштите РС и    
  Институт за јавно здравље  о кретању пандемије 
- прихвата упутства од стране Министарства здравља и социјалне заштите РС и  
  Института за јавно здравље РС 
- свакодневна координација са локалном заједницом 
- свакодневна координација са Општом болницом  Градишка и Инфективном  
  клиником у Бања Луци у вези хоспитализације пацијената 
- путем локалних медија давати упутства становништву 
- укључивање приватних амбуланти у јединствени план активности за борбу  
  против пандемије. 

3.1.1.15. Сценариј број 15: Појава „мишје грознице“ 

 

На подручју општине Градишка са нешто већом учесталошћу у односу на остале антропозоонозе 
јављају се“ мишја грозница“ (хеморагична грозница са бубрежним синдромом) и Кју грозница. 
Последњих година према евиденцији  књиге заразних болести се види да смо у 2015. години имали 
три случаја „мишје грознице“ и по један случај у 2014.и 2016. години. Што се тиче Кју грознице у 
2014. години смо имали три случаја а у 2013. години један случај Кју грознице. Од осталих 
антропозооноза имали смо по један случај бруцелозе у 2013. и 2014. години. Треба споменути да је 
тренутно на подручју општине Градишка проглашена епидемија „мишје грознице“, (јуни 2017. год.) 
 
Процјена хигијенско епидемиолошке ситуације се врши на основу: опште хигијенске ситуације, 
снабдијевања водом, хигијенског стања водних објеката, диспозиције отпадних материја, здравственог 
надзора над лицима запосленим у производњи и промету животних намирница, пружању хигијенских 
услуга становништву и другим  категоријама  које подлијежу обавезном здравственом надзору, 
кретања заразних и масовних незаразних болести и других фактора који утичу на појаву заразних и 
незаразних болести и епидемија, здравствене просвјећености, стандарда и економске моћи 
становништва. 
 
 
 
3.1.1.16. Сценариј број 16: Заразне болести код животиња и опасност од епидемија услед поплава 



Број 8                                          „Службени гласник општине Градишка“                            Страна 
 

90 

 

Последњих година на подручју општине појавиле су се следеће заразне болести код животиња: 
бруцелоза, птичији грип и трихинела. Ове болести предстаљају опасност јер се са животиња могу 
пренијети и на људе. 
 
Ризици по животињски свијет изразито су присутни приликом  испољавања природних и других 
несрећа а посебно услед поплава које се дешавају веома често на подручју општине. 
 
С обзиром на то да је подручје општине пољопивредни крај са богатим сточним фондом увјек је 
присутан ризик од заразних болести а посебно у ванредним ситуацијама услед поплава када долази до 
масовног страдања и угинућа стоке.  
 
3.1.1.17. Сценариј број 17: Биљне заразне болести, ризик од природних непогода 

 

Подручје Лијевча поља и Поткозарја је велики произвођач хране на коме се засијавају и гаје житарице, 
бројне врсте поврћа и воћа. Услед тога увјек постоји ризик од појаве биљних болести и штеточина што 
знатно доприноси смањењу приноса биљних култура. 
 
Болести се сузбијају примјеном агротехничких мјера и примјеном хемијских средстава. 
 
Последњих година перманентну опасност по биље и биљну производњу у области пољопривреде 
представљају природне непогоде у првом реду град, олујни вјетар и суша. 
С обзиром да је производња хране стратешка дјелатност као и перспектива наше општине, то је 
повођење превентивних мјера неопходно. 
 

3.1.1.18. Сценариј број 18: Прекид у снабдијевању водом за пиће 
 

На подручју општине долазило је до прекида у снабдијевању водом за пиће углавном услед 
елементарних непогода суша, поплава и сњежних падавина праћених са екстремно ниским 
температурама. 
 

Сценарио са отежаним снабдијевањем или прекидом у снабдијевању са питком водом последњих 
година на подручју општине дешавао се веома ријетко. Највећи проблем у снабдијевању питком водом 
у случају да дође до забране коришћења или прекида у испоруци питке воде био би недостатак 
потребног броја цистерни за питку воду на подручју општине. 
 

3.1.1.19. Сценариј број 19: Прекид у функционисању фиксне и мобилне телефоније 
 

Услед поплава дошло је до отежаног функционисања и прекида веза фиксне и мобилне телефоније на 
подручју општине. Ово је изазвало додатне проблеме у функционисању односно раду органа, служби 
у организовању и провођењу мјера заштите и спашавања на поплављеним подручјима.  
Такође је отежана и координација и комуникација између локалних и републичких органа и установа. 
Услед насталог проблема у складу са расположивим капацитетима прешло се на кориштење 
постојећих радио веза на локалном нивоу.  
 

До прекида фиксне телефоније на подручју општине у претходном периоду је дошло за вријеме 
одбрамбено – отаџбинског рата због оштећења капацитета, а до отежаног функционисања фиксне и 
мобилне телефоније може доћи услед већих елементарних непогода: поплаве, обилне сњежне 
падавине, невријеме праћено олујним вјетром и кишом, поготово када је у питању фиксна телефонија, 
јер у наведеним ситуацијама углавном долази до прекида у електро снабдијевању што може изазвати и 
прекид на везама фиксне телефоније. 
 
 
3.1.1.20. Сценариј број 20: Прекиди у испоруци електричне енергије 
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Испољавање елементарних непогода јачег интензитета и већег обима на подручју општине увијек је 
имало за последицу прекид у испоруци електричне енергије, односно електро снабдијевања на 
захваћеном подручју. 
 
Најчешћи узрок прекида у испоруци електричне енергије су обилне сњежне падавине те олујно 
невријеме. Такође, чест узрочник прекида у електро снабдијевању је услед кварова у трафо станицама 
и кидања далековода у електро мрежи. 
 
Оштећења на електро мрежи увијек представљају и потенцијалну опасност по људе, али генерално 
прекид у испоруци електричне енергије знатно отежава функционисање и рад свих структура и 
појединаца  у локалној заједници а поготово ако ти прекиди трају дуже вријеме (више дана). 
Вишедневни прекиди изазивају и штете на имовини односно долази до пропадања залиха хране код 
највећег броја становника осталог без напајања електричном енергијом. 
 
Санирање кварова и оштећења на електромрежи у сврху успостављања поновног напајања односно 
испоруке електричном енергијом на подручју општине врши РЈ "Електродистибуција" Градишка, а 
помоћ у ванредним ситуацијама по указаној потреби пружа и Општински штаб за ванредне ситуације.   
 

3.1.1.21. Сценариј број 21: Несреће у раду са опасним материјама 

 

 
Опасне материје односно течности и гасови, запаљиве течности, неексплодирана убојна средства 
лоцирана су на цјелокупном подручју општине. Потенцијална опасност од експлозија увијек је 
присутна у раду са напријед наведеним средствима односно њиховим транспортом и складиштењем. 
 
У раду са опасним материјама великој опасности су прво непосредно изложени запослени радници, а 
затим и имовина предузећа јер се  приликом експлозија јављају и пожари што доприноси изазивању 
великих штета. 
Предузећа која раде с опасним материјама морају стриктно проводити прописане мјере заштите у 
циљу превенције и смањења опасности од несрећа.  
Потенцијално и неексплодирана убојна средства која се у приличном броју још проналазе на подручју 
општине такође представљају опасност по људе а поготово за дјецу. 
 

 

МАТРИЦЕ РИЗИКА 

 

3.1.2. Матрица ризика од поплава на  подручју општине Градишка 

 

 
Графикон бр. 1. – Матрица ризика од поплава  на подручју општине Градишка 

 
 
Врло висока 
вјероватноћа (5) 
 

   
 

  

 
Висока 
вјероватноћа (4) 
 

   
Бујичне 
поплаве 

 
 

 
 

 
Просјечна 

 
 

   
Застој у раду 

 
Поплаве 
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вјероватноћа (3) 
 

 пумпи на 
црпним 
станицама 

ријеке Саве 

 
Ниска 
вјероватноћа (2) 
 

     
 

 
Врло ниска 
вјероватноћа (1) 
 

     

  
Ограничено 
(1) 
 

 
Средње (2) 

 
Озбиљно (3) 

 
Врло озбиљно 
(4) 

 
Критично (5) 

 
 Врло висок ризик  
 Висок ризик  
 Просјечан/прихватљив ризик 
 Низак ризик  
 Врло низак ризик 
 

3.1.3. Матрица ризика од метеоролошких појава на подручју општине Градишка 

 

Графикон бр. 2. – Матрица ризика од метеоролошких појава  на подручју општине Градишка 

 
 
Врло висока 
вјероватноћа (5) 
 

   
 

  

 
Висока 
вјероватноћа (4) 
 

  Екстремно 
високе 
температуре и 
суша 
 

 
 

 
 

 
Просјечна 
вјероватноћа (3) 
 

 Обилне 
сњежне 
падавине и 
ниске темпе. 

Олујни вјетар, 
киша и град 

  

 
Ниска 
вјероватноћа (2) 
 

     
 

 
Врло ниска 
вјероватноћа (1) 
 

     

  
Ограничено 
(1) 
 

 
Средње (2) 

 
Озбиљно (3) 

 
Врло озбиљно 
(4) 

 
Критично (5) 

 Врло висок ризик  
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 Висок ризик  
 Просјечан/прихватљив ризик 
 Низак ризик  
 Врло низак ризик 

 
 
 
3.1.4. Матрица ризика од клизишта и земљотреса на подручју општине Градишка 

 

 
Графикон бр. 3. – Матрица ризика од клизишта и земљотреса на подручју општине Градишка 

 
 
Врло висока 
вјероватноћа (5) 
 

   
 

  

 
Висока 
вјероватноћа (4) 
 

    
 

 
Земљотреси 

 
Просјечна 
вјероватноћа (3) 
 

     

 
Ниска 
вјероватноћа (2) 
 

     
 

 
Врло ниска 
вјероватноћа (1) 
 

   Клизишта   

  
Ограничено 
(1) 
 

 
Средње (2) 

 
Озбиљно (3) 

 
Врло озбиљно 
(4) 

 
Критично (5) 

 
 
 Врло висок ризик  
 Висок ризик  
 Просјечан/прихватљив ризик 
 Низак ризик  
 Врло низак ризик 
 
 
3.1.5. Матрица ризика од појаве пожара, саобраћајних несрећа и несрећа на води на води на 

подручју општине Градишка 

 

Графикон бр. 4. – Матрица ризика појаве пожара, саобраћајних несрећа и несрећа на води на подручју 

општине Градишка 
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Врло висока 
вјероватноћа (5) 
 

Пожар у 
сеоском 
подручју 

 
Висока 
вјероватноћа (4) 
 

   
Пожар на 
саобраћајним 
капацитетима 

 
Пожар на 
градским 
стамбеним 
обје. 

 
Шумски 
пожар 

 
Просјечна 
вјероватноћа (3) 
 

 Саобраћајне 
несреће 

  Пожар на 
индустријским 
и складишним 
капацитетима 

 
Ниска 
вјероватноћа (2) 
 

 Несреће на 
води 

   
Пожар – 
школе, 
болнице, 
вртићи 

 
Врло ниска 
вјероватноћа (1) 
 

     

  
Ограничено 
(1) 
 

 
Средње (2) 

 
Озбиљно (3) 

 
Врло озбиљно 
(4) 

 
Критично (5) 

 
 
 Врло висок ризик  
 Висок ризик  
 Просјечан/прихватљив ризик 
 Низак ризик  
 Врло низак ризик 
 
 
3.1.6. Матрица ризика од заразних болести, болести животиња и биља на подручју општине 

Градишка 

 

Графикон бр. 5. – Матрица ризика од заразних болести, болести животиња и биља на подручју 

општине Градишка 

 
 
Врло висока 
вјероватноћа (5) 
 

   
 

  

 
Висока 
вјероватноћа (4) 
 

    
 

 
 

 
Просјечна 
вјероватноћа (3) 
 

 Биљне 
заразне 
болести 

Инфлуенза у 
епидемијском 
облику 
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Ниска 
вјероватноћа (2) 
 

 Појава 
болести код 
животиња 

Појава „мишје 
грознице“ 

  
 

 
Врло ниска 
вјероватноћа (1) 
 

     

  
Ограничено 
(1) 
 

 
Средње (2) 

 
Озбиљно (3) 

 
Врло озбиљно 
(4) 

 
Критично (5) 

 
 
 Врло висок ризик  
 Висок ризик  
 Просјечан/прихватљив ризик 
 Низак ризик  
 Врло низак ризик 
 
 
3.1.7. Матрица ризика прекида у снабдјевању водом за пиће, електро и телефонских услуга и 

индустријским несрећама на подручју општине Градишка 

 
Графикон бр. 6. – Матрица ризика прекида у снабдјевању водом за пиће, електро и телефонских 

услуга и индустријским несрећама на подручју општине Градишка 

 
 
Врло висока 
вјероватноћа (5) 
 

   
 

  

 
Висока 
вјероватноћа (4) 
 

    
 

 
 

 
Просјечна 
вјероватноћа (3) 
 

  Прекид 
снабдјевања 
водом 

Индустријске 
несреће 

 

 
Ниска 
вјероватноћа (2) 
 

  Прекид 
електро и 
телефонских 
услуга 

  
 

 
Врло ниска 
вјероватноћа (1) 
 

     

  
Ограничено 
(1) 
 

 
Средње (2) 

 
Озбиљно (3) 

 
Врло озбиљно 
(4) 

 
Критично (5) 

 Врло висок ризик  
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 Висок ризик  
 Просјечан/прихватљив ризик 
 Низак ризик  
 Врло низак ризик 
 
 
МАТРИЦЕ ПРОЦЈЕНЕ КАПАЦИТЕТА 

 

3.1.8. МАТРИЦЕ ПРОЦЈЕНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

Графикон број 7. – Матрица процјене капацитета за заштиту од поплава 

 
 

Сценариј ризика 

 

  

Процјена капацитета 

 

 

Број назив сценарија 

 

Прије инцидента 

 

(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере....) 

 

За вријеме 

инцидента 

 

(капацитети за одговор 
и смањење 
посљедица) 

 
Послије инцидента 

 

(капацитети за 
опоравак) 

 
1.Поплаве ријеке Саве 

 
 

 
 

  

 
2.Бујичне поплаве 
 
 

   

 
3.Застој у раду пумпи 
на црпним станицама 
 
 

   

 
 
Легенда 

 
 

 
Потребне велике промјене 

 
 

 
Потребно прилагођавање 

 
 
 

 
Не треба ништа мијењати 
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3.1.9. МАТРИЦЕ ПРОЦЈЕНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ОД МЕТЕОРОЛОШКИХ  

ПОЈАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

Графикон број 8. – Матрица процјене капацитета за заштиту од метеоролошких појава  на подручју 

општине Градишка 

 

 
 

Сценариј ризика 

 

  

Процјена капацитета 

 

 

Број назив сценарија 

 

Прије инцидента 

 

(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере....) 

 

За вријеме 

инцидента 

 

(капацитети за одговор 
и смањење 
посљедица) 

 
Послије инцидента 

 

(капацитети за 
опоравак) 

 
1. Екстремно високе 
температуре и суша 

 

 
 

  

 
2. Суша 
 
 

   

 
3.Обилне сњежне 
падавине и ниске 
темпе 
 
 

   

 
4.Град 
 
 

   

 
5.Олујни вјетар 
 
 

   

 
Легенда 

 
 

 
Потребне велике промјене 

 
 

 
Потребно прилагођавање 

 
 
 

 
Не треба ништа мијењати 
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3.1.10. МАТРИЦЕ ПРОЦЈЕНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЕМЉОТРЕСА И 

КЛИЗИШТА  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 
Графикон број 9. – Матрица процјене капацитета за заштиту земљотреса и клизишта на  

подручју општине Градишка 

 
 

Сценариј ризика 

 

  

Процјена капацитета 

 

 

Број назив сценарија 

 

Прије инцидента 

 

(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере....) 

 

За вријеме 

инцидента 

 

(капацитети за одговор 
и смањење 
посљедица) 

 
Послије инцидента 

 

(капацитети за 
опоравак) 

 
1.Појава земљотреса 
јачине 6 МЦС 

 
 

 
 

  

 
2.Појава клизишта 
 
 

   

 
 
Легенда 

 
 

 
Потребне велике промјене 

 
 

 
Потребно прилагођавање 

 
 
 

 
Не треба ништа мијењати 

 
 
 

 

3.1.11. МАТРИЦЕ ПРОЦЈЕНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, САОБРАЋАЈНИХ 

НЕСРЕЋА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

Графикон број 10. – Матрица процјене капацитета за заштиту од пожара, саобраћајних несрећа и 

несрећа на води на подручју општине Градишка 

 
 

Сценариј ризика 

 

  

Процјена капацитета 

 

 

Број назив сценарија 

 

Прије инцидента 

 

 

За вријеме 

инцидента 

 
Послије инцидента 
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(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере....) 

 

(капацитети за одговор 
и смањење 
посљедица) 

(капацитети за 
опоравак) 

 
1.Пожар на стамбеним 
објектима (град) 

 

 
 

  

 
2.Пожар на 
индустријским 
капацитетима 

   

 
3.Шумски пожари 
 
 

   

 
4.Пожар у сеоском 
подручју 
 

   

 
5.Пожар на 
саобраћајним 
капацитетима 
 

   

 
6.Пожар у објекту са 
великим бројем људи 
 

   

 
7. Саобраћајне несреће 
 

 
    
 

 
 

 
 

 
8. Несреће на води 
 
 

 
 

 
 

 

 
Легенда 

 
 

 
Потребне велике промјене 

 
 

 
Потребно прилагођавање 

 
 
 

 
Не треба ништа мијењати 
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3.1.12. МАТРИЦЕ ПРОЦЈЕНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, БОЛЕСТИ 

ЖИВОТИЊА И БИЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

 

Графикон број 11. – Матрица процјене капацитета за заштиту од заразних болести, болести 

животиња и биља на подручју општине Градишка 

 

 
 

Сценариј ризика 

 

  

Процјена капацитета 

 

 

Број назив сценарија 

 

Прије инцидента 

 

(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере....) 

 

За вријеме 

инцидента 

 

(капацитети за одговор 
и смањење 
посљедица) 

 
Послије инцидента 

 

(капацитети за 
опоравак) 

 
1. Инфлуенза у 
епидемијском облику 

 

 
 

  

 
2. Појава „мишје 
грознице“ 
 
 

   

 
3.Појава болести код 
животиња 
 
 

   

 
4.Биљне заразне 
болести 
 
 

   

 
 
 
Легенда 

 
 

 
Потребне велике промјене 

 
 

 
Потребно прилагођавање 

 
 
 

 
Не треба ништа мијењати 
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3.1.13. МАТРИЦЕ ПРОЦЈЕНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ОД РИЗИКА ПРЕКИДА У 

СНАБДЈЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ЕЛЕКТРО И ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА И 

ИНДУСТРИЈСКИМ НЕСРЕЋАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

 

Графикон број 12. – Матрица процјене капацитета за заштиту од ризика прекида у снабдјевању 

водом за пиће, електро и телефонских услуга и индустријским несрећама на подручју општине 

Градишка 

 
 

Сценариј ризика 

 

  

Процјена капацитета 

 

 

Број назив сценарија 

 

Прије инцидента 

 

(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере....) 

 

За вријеме 

инцидента 

 

(капацитети за одговор 
и смањење 
посљедица) 

 
Послије инцидента 

 

(капацитети за 
опоравак) 

 
1.Прекид електро и 
телефонских услуга 

 
 

 
 

  

 
2.Прекид снабдјевања 
водом 
 
 

   

 
3.Индустријске 
несреће 
 
 

   

 
 
 
Легенда 

 
 

 
Потребне велике промјене 

 
 

 
Потребно прилагођавање 

 
 
 

 
Не треба ништа мијењати 
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4. ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

 

Анализом ризика и капацитета за супротстављање ризицима, евидентно је да систем заштите и 
спасавања / цивилне заштите општине може одговорити на ризике са ограниченим обимом и 
посљедицама, односно већини репрезентативних сценарија, док је за подизање система заштите и 
спасавања/цивилне заштите на виши ниво потребно предузети низ мјера и активности од стране свих 
субјеката система. 
Мора се констатовати да је недовољна увезаност и координација кључних субјеката приликом 
планирања, те превентивног и оперативног дјеловања као и неразумјевање чињенице да је бављење 
пословима заштите и спасавања/цивилне заштите обавеза читавог друштва. 
С обзиром на величину и значај општине и његову перманентну изложеност ризицима-елементарним 
непогодама, симболично се улагало у систем заштите и спасавања/цивилне заштите како са нивоа 
Републике Српске када је у питању провођење системских мјера и активности тако и са нивоа 
општине ради побољшања опремљености и обучености цивилне заштите.  
Поплаве  из 2008. год., 2010. год. а поготово из 2014. год. озбиљна су опомена да се систему заштите и 
спашавања/цивилној заштити мора посветити дужна пажња и да мора бити један од приоритета свих 
субјеката система. 
 
4.1. Приједлог за  ниво мјера и активности органа општинске управе 

 
У циљу унапређења система заштите и спасавања/цивилне заштите потребно је предузети следеће 
мјере и активности: 
- донијети Процјену угожености општине од елементарне непогоде и друге несреће односно, Плана 

заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће у складу са Уредбом  Владе 
Републике Српске као и Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања. 

- кадровски ојачати Одсјек за цивилну заштиту пријемом још једног извршиоца на оперативно-
планским пословима - стручног лица са добрим познавањем информатике и енглеског језика. 

- формирати оперативно-комуникативни центар општине за функционисање у ванредним 
ситуацијама и довести у функцију уређаје за јавно узбуњивање-сирене. 

- обезбиједити алтернативни систем веза (са људством и потребном опремом) за рад у ванредним 
ситуацијама када дође до отежаног функционисања или прекида рада фиксне и мобилне 
телефоније. 

- трајно ријешити питање магацинског простора за смјештај опреме и средстава цивилне заштите. 
- склопити прелиминарне уговоре са субјектима од значаја за заштиту и спасавање на подручју 

општине за потребе ангажовања у ванредним ситуацијама. 
- провођење члана 153. став 2. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама који се 

односи на финансирање система заштите и спасавања. 
- донијети Одлуку о функционисању Савјета мјесних заједница у ванредним ситуацијама. 
 
4.2. Поплаве 

 

Подручје општине је услед географског положаја, рељефа и осталих природних чинилаца од свих 
ризика највише изложено ризику од поплава.  
Апсолутна заштита од поплава узимајући у обзир и евидентне климатске промјене није могућа али се 
систем заштите и спасавања од поплава у наредном периоду мора и даље развијати и унапређивати 
како би се ризик по људе свео на најмању мјеру а посебно материјалне штете које су послије сваких 
поплава све веће. Из анализе је евидентно да поплаве праве највећу штету на имовини, односно 
стамбеним и привредним објектима, пољопривреди и саобраћајној инфраструктури.  
 

4.2.1. Приједлог мјера и активности за смањење ризика од поплава 
 

У циљу смањења ризика од поплава на подручју општине потребно је предузети сљедеће мјере и 
активности: 
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a) у надлежности општине: 
        - постојеће специјализоване јединице цивилне заштите  за заштиту од поплава и несрећа на води 
формацијски ојачати и додатно опремити са опремом за спасавање на води и под водом, 
         - општинску специјализовану јединицу цивилне заштите за заштиту од поплава и несрећа на 
води и под водом додатно опремити са недостајућом опремом и средствима и то:  приколицом за 
чамце, 10 ронилачких комплета, 200 пари чизама, 100 пари рибарских чизама, 50 комада рибарских 
комбинезона, 4 ванбродских мотора од 25 КС за 2 алуминијска чамца и 2 пнеуматска чамца, 
         - континуирано спроводити обуку припадника специјализованих јединица цивилне заштите за 
заштиту од поплава и несрећа на води и под водом у оквиру дјеловања ронилачких клубова, 
         - спроводити редовне едукације и вјежбе за руковаоце за моторним чамцима, 
         - вршити одржавање постојећих канала и других водотока у надлежности општине. 
 
b) у надлежности органа и институција Републике Српске: 

-  завршетак радова на санацији оштећења на постојећим насипима на ријеци Сави,  
те санацији обала ријеке Саве и продубљивање корита исте, 

-  прецизно разграничење које ободне канале одржава и у надлежности су  
институција Републике,  

-  максимално скратити процедуре приликом тражења помоћи за ангажовањем  
људства и потребне опреме од Оружаних снага БиХ у заштити и спашавању од  
поплава, 

-  са надлежним органима Републике Србије ријешити питање око експлоатације  
шљунка на ријеци Сави. 

 
4.3. Метеоролошке појаве 

 

Подручје општине је често изложено метеоролошким појавама - ризицима чијим се испољавањем 
знатно утиче на нормално функционисање живота и рада ограничавајући га или паралишући га. У 
мањем или већем обиму у зависности од интезитета изазивају штете на имовини односно 
материјалним добрима, инфраструктури и животној средини а такође  угрожавају и људске животе. 
Све укупно посматрајући веома негативно утичу на друштвени и економски развој заједнице. 
Климатске промјене указују на могућност да ће у наредном периоду утицај метеоролошких и 
хидролошких ризика бити повећан. 
 
У процесу идентификације метеоролошких ризика, њиховог утицаја и анализе сценарија, установљено 
је да велики дио метеоролошких елемената (температура, вјетар, падавине: киша, град, снијег, те мраз 
и поледица) могу у одређеном периоду узроковати метеоролошке и хидролошке непогоде које се 
манифестују као поплава, непогоде узроковане олујним вјетром, градоносна непогода, непогода због 
високог снијега, мраза, хладних и топлих таласа, пожара и суша. С обзиром да је претходно извршена 
анализа поплава (као најизраженијег ризика који пријети општини са приједлогом нивоа мјера и 
активности у наставку ће бити у фокусу) а остале метеоролошке непогоде – ризици су: олујни вјетар 
киша и град, непогоде услед обилних сњежних падавина праћених екстремно ниским температурима и 
суша. 
 
4.3.1. Приједлог нивоа превентивних и интервентних мјера и активности за смањење ризика од 

метеоролошких појава 

 

а) У надлежности општине: 
- стално праћење времена и упућивање упозорења становништву о предстојећим  
метеоролошким временским непогодама путем средстава јавног информисања, 
- у Плану заштите од елементарне непогоде и друге несреће општине конкретно  
дефинисати учеснике у процесу активности прије, за вријеме и послије непогоде у  
циљу координације, информисања и рада служби одговорних за дјеловање у  
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ванредним ситуацијама, 
-  оперативне Планове активности у елементарним непогодама редовно  
 надограђивати и ажурирати, 
- извршити успостављање јединствене базе података о елементарним непогодама на подручју 
општине, 
- повећати број повјереника заштите и спасавања у мјесним заједницама, 
- едуковати пољопривредна газдинства о могућностима додатног осигурања  
пољопривредних култура од екстремних временских појава олујног вјетра, града,  
мраза и суше, 

-  изградња система за наводњавање у заштити од суша. 
 

б) У надлежности органа и институција Републике Српске: 
- унапређивање рада Републичког хидрометеоролошког завода, 
- стално праћење времена и издавање прогноза и упозорења краткорочних,  
 средњорочних и дугорочних, 

-  развој метода и алата за упозоравање. 
 
4.4. Клизишта 

 

У последњих десет година на територији општине знатно је повећан број локалитета на којима је 
дошло до појаве клизишта а поред природних фактора геолошких карактеристика и обилних падавина 
које поспјешују процес клизања, узрок је и људски фактор услед стамбене градње на нестабилним 
теренима и нарушавања природне равнотеже. Како је већ навођено сви локалитети на којима су 
регистрована клизишта су на брежуљкастом подручју општине. 
 
4.4.1. Приједлог превентивних и интервентних мјера и активности за смањење ризика од појаве 

клизишта 

 

-израда катастра клизишта према Програму који је урадио Републички завод за геолошка 
истраживања. Формирањем катастра и базе података о клизиштима, омогућиће се континуирано 
праћење процеса клизања, правовремено реаговање и обезбјеђивање неопходних информација 
које су од великог значаја планерима, инвеститорима, пројектантима и градитељима,  
-забрана градње на земљишту подложном клизишту, 
-израда пројеката санације на постојећим клизиштима на подручју општине, 

 
4.5. Земљотреси 

 

Према привременој сеизмолошкој карти за повратни период од 100 година подручје Лијевча поља и 
Поткозарја налази се у зони максимално очекиваног интезитета од  VIII0 степени по Меркалијевој 
скали.  
Сходно томе процјењује се да би на подручју општине могло доћи до оштећења и рушења стамбене и 
друге грађевинске инфраструктуре старије градње и слабије конструкције односно објеката гдје нису 
примјењивани прописи и мјере у области урбанизма и грађевинарства. 
 
4.5.1. Мјере и активности за смањење ризика од земљотреса 

 

 -поштовање прописа о пројектовању и грађењу односно примјена грађевинско - техничких мјера 
приликом изградње објеката посебно у урбаном подручју, 
-израда карте сеизмичке микрорејонизације урбаног подручја, 
-попис, класификација и процјена повредљивости објеката ради оцјене отпорности објеката на 
очекивани земљотрес у циљу предузимања потребних мјера за побољшање отпорности код којих се 
утврди да је то неопходно,  
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-мјере и активности на побољшању сеизмолошког мониторинга, 
-опремити и стручно обучити општинску специјализовану јединицу цивилне заштите за заштиту и 
спашавање из рушевина,  
-извршити набавку савременог уређаја за откривање затрпаних лица у рушевинама. 
 
4.6. Пожари 

 

Подручје општине је током цијеле године потенцијално угрожено од пожара. У љетном периоду услед 
високих температура, односно дужег периода без падавина, затим због нехата и непажње, односно 
људског фактора повећан је ризик од пожара на отвореном простору и исти су веома чести али 
изазивају мање и ограничене штете 
Пожари на отвореном су такође чести и приликом прољетног спремања и чишћења башта, њива и 
међа од корова углавном због паљења од стране власника који се касније измакне контроли те се 
тражи интервенција ватрогасне јединице. 
У зимском периоду дешавају се пожари у затвореном простору у стамбеним објектима и 
пољопривредним газдинствима услед запушености димњака и неисправних, односно преоптерећених 
електро-инсталација, придодајући при том и непажњу. Ови пожари у појединачним случајевима 
предстаљају велику опасност по људе и њихову имовину. 
Веома ријетко, али потенцијално је увијек присутна опасност од пожара у индустријским привредним 
и друштвеним, односно јавним објектима који потенцијално представљају велику опасност по људе 
(јер у њима углавном борави већи број лица) а такође изазивају велике материјалне посљедице, а у 
одређеним случајевима и посљедице по животну средину. Опремљеност и обученост ватрогасне 
јединице је на задовољавајућем нивоу. 
 
4.6.1. Приједлог превентивних и интервентних мјера и активности за смањење ризика од 

пожара 

 

У циљу унапређења нивоа заштите и спашавања од пожара на подручју општине потребно је 
предузети следеће мјере и активности: 

-приликом изградње и добијања употребне дозволе за стамбене, привредне,  
пословне и друге објекте доследно примјењивати законом прописане мјере  
противпожарне заштите, 
-континуирано вршити инспекцијски назор и контролу исправности средстава и  
опреме за противпожарну заштиту у стамбеним, пословним, привредним и  
друштвеним објектима,  
-редовно проводити обуку субјеката од значаја за заштиту и спашавање од пожара  
а посебно вршити едукацију о опасностима и превентивним  мјерама заштите од  
пожара у васпитно-образовним установама, 
-предузимати потребне мјере на свим нивоима (законодавство, мониторинг,  
тужилаштво, полиција) у циљу повећања процента откривања лица која  
непажњом, немаром или намјерно узрокују пожар, како би иста била процесуирана  
и санкционисана у складу са важећом законском и подзаконском регулативом,  
-реализовати вјежбе хитног одговора на иницијални пожар, 
-ниво приправности ускладити са упозорењима Републичког хидрометоролошког  
завода о индексу опасности од пожара, 
-формирати димњачарску службу у оквиру КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка, 
-планирати набавку и извршити опремање  Професионалне ватрогасне јединице  
Градишка средствима прикупљеним у складу са одредбама члана 81. Закона о  
заштити од пожара, набавка специјалног ватрогасног возила аутољестве. 
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4.7. Техничко-технолошке несреће 
 

4.7.1. Приједлог превентивних и интервентних мјера за смањење ризика од техничко-            

технолошких несрећа 

-у области заштите од ових ризика тежиште је у превенцији односно примјени  
Закона и подзаконских прописа којима је регулисан поступак и рад са опасним  
материјама односно појачан инспекцијски надзор и контрола, 
-максимална координација и брзо интервентно дјеловање ватрогасне јединице и  
службе хитне медицинске помоћи. 
 

4.8. Радиолошке опасности 
 

Регион и територија општине потенцијално су угрожени од радиолошког ризика услед близине 
нуклеарних електрана у непосредном окружењу (Словенија, Мађарска, Бугарска). Капацитети 
општине су ограничени када је у питању супротстављање овој опасности. 
 
4.8.1. Приједлог превентивних мјера и активности за смањење ризика од радиолошке опасности 

-постојећа јавна склоништа за склањање редовно одржавати како би била у  
функцији, 
-унаприједити функционисање система за рано упозоравање, 
-радити на едукацији становништва у овој области, 
-формирати општинску специјализовану јединицу цивилне заштите за РХБ заштиту, опремити 
је са савременом опремом за откривање и мјерење дозе озрачености а потом је и обучити. 

 
4.9. Саобраћајне несреће 

 

Саобраћајне несреће на територији општине по учесталости су најчешћи ризици, односно опасности 
које се дешавају и изазивају посљедице по учеснике у саобраћају и материјалне штете. 
 
4.9.1. Приједлог мјера и активности за смањење ризика од саобраћајних несрећа 

-побољшати Закон о основама безбједности саобраћаја, 
-јачање капацитета одговорних институција путем обуке професионалног особља  
за управљање безбједношћу саобраћаја из области путева, здравства, саобраћајне  
полиције и другог особља кроз курсеве и програме за унапређење знања, 
-чешће спровођење контроле учесника саобраћаја од стране саобраћајне полиције  
и предузимање мјера искључивања из саобраћаја технички неисправних возила  
као и предузимања санкција против несавјесних возача, 
-стално унапређивати систем збрињавања у саобраћајним несрећама на лицу  
мјеста вршећи заједничку обуку ватрогасаца, службе хитне помоћи и другог  
спасилачког особља. 

 

4.10. Несреће на води 

 

4.10.1. Приједлог превентивних мјера са смање ризика од несрећа на води 

 

На подручју општине готово сваке године дешавају се несреће на води, односно утапање купача на 
природним водотоцима посебно на ријеци Сави. За уређење и обезбјеђење плажа недостају 
финансијска средства али би се у циљу превенције на природним водотоцима поготво на ријеци Сави 
могла поставити упозорења на локацијама - плажама гдје долази највећи број купача о личним мјерама 
безбједности односно забрани купања ако је изузетно велики ризик. 
У циљу брже и ефикасније потраге за утопљеним лицима додатно опремити и обучити припаднике 
општинске специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и других несрећа на 
води под водом и ронилачке клубове. 
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Урадити уговор о начину и условима ангажовања ронилачких клубова на задацима потраге и вађења 
утопљених лица. 
  
4.11. Здравствени ризици - заразне болести људи, животиња и биљне болести 

 

Појава уобичајених заразних болести - епидемија дешава се на подручју општине повремено и исте не 
изазивају веће опасности по људе. Утичу на здравље али су ријетки смртни случајеви. 
Заразне болести код животиња такође се појављују повремено и тада представљају велику опасност 
јер се исте углавном преносе и на људе те се због тога врши уништавање заражене стоке што с друге 
стране доприноси великим материјалним штетама. Појави заразних болести код људи и животиња као 
и биљних заразних болести на подручју општине потенцијално доприносе и елементарне непогоде 
(поплаве, суша) .  
Постојећи здравствени и ветеринасрки ресурси општине до сада су углавном функционисали када је у 
питању дјеловање на спречавању појаве епидемија у ванредним ситуацијама. 
 
4.11.1. Приједлог превентивних и интервентних мјера за смањење здравствених ризика 

 

а) у циљу унапређења нивоа заштите и спречавања појаве и ширења заразних болести код људи 
потребно је реализовати сљедеће мјере и активности: 

-вршити едукацију становништва о личној и колективној хигијени, 
-едуковати здравствене раднике за рад у ванредним ситуацијама, 
-разрадити и унаприједити планове  за рад у ванредним ситуацијама у јавним  
здравственим установима (Дом здравља и ЈЗУ Болница Градишка), 
-унапређивање координације и комуникације здравствених установа, органа и  
служби укључених у спречавање и ширење заразних болести - епидемија, израда  
комплементарних планова  за дјеловање у елементарним непогодама и другим  
несрећама (Дом здравља, ЈЗУ Болница Градишка, здравствено-санитарна    
инспекција, цивилна заштита, полиција, ОС БиХ, медији и други субјекти), 
-здравствене установе дужне су обезбједити резерве лијекова, дезинфекционих  
средстава, заштитиних и других медицинских средстава и опреме за редовно  
обављање дјелатности и употребу у случају  избијања епидемије са великом  
бројем обољелих лица, 
-јачање капацитета хитног одговора на јавно здравствене ризике. 

 
б) за унапређење нивоа заштите животиња од заразних болести - епидемија и ветеринарског сектора за 
одговор на ванредне ситуације потребно је предузети следеће мјере и активности: 

- израда Плана дјеловања у ванредним ситуацијама ветеринарских установа  
(станица-амбуланти), 
-побољшати опремљеност ветеринарских установа за дјеловање у ванредним  
ситуацијама, 
-унапређивање сарадње ветеринарских и здравствених установа јер  
искоријењивањем болести код животиња проводи се најбоља профилакса болести  
код људи, 
-едукација и обучавање ветеринарске службе, ветеринарске инспекције и власника  
фарми за дјеловање у ванредним ситуацијама, 
- успоставити регистар власничких паса, извршити чиповање и вакцинисање истих 
- формирати општинску специјализовану ветеринарску јединицу цивилне заштите, потребно ју 
је обучити и опремити 
- одређивање локације животињског гробља. 
 

в) у заштити од биљних заразних болести вршити едукацију пољопривредних газдинстава. 
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4.12. Функционисање осматрања, обавјештавања и узбуњивања 

 

Осматрање, обавјештавање и узбуњивање представља скуп организационих активности на 
прикупљању, обради и преношењу података о појавама у природи и догађајима у окружењу који могу 
испољити штетно и опасно дјеловање на људе и материјална добра, обавјештавању и анимирању 
надлежних органа, институција и грађана ради  предузимања превентивних и оперативних мјера 
заштите и спасавања, те по потреби њиховом узбуњивању. 
 
Систем узбуњивања је организован  на више начина, зависно да ли се ради о мирнодопским или 
ратним условима, и то: 
- позивање и узбуњивање сиренама за узбуну   
- позивање и узбуњивање  путем средстава телекомуникацијских веза 
- позивање и узбуњивање путем медија.    
- у ратним условима позивање курирском службом     

                       
Процјена времена од момента узбуњивања до момента могућности  употребе јединица, зависно од 
услова и начина узбуњивања, креће се од 4 до 6 сати. 
 
Међутим данас, у условима модерне технологије и велике брзине размјене података и информација, 
тај период ангажовања потребних снага је драстично смањен тако да, овисно о врсти несреће и њеној 
локацији, може се дјеловати брло брзо а нарочито је побољшан систем узбуњивања инсталирањем 
новог система за узбуњивање становништва монтирањем четири нове сирене за узбуну у најгушће 
насељеним дјеловима града Градишке те је систем обавјештавања постављен на једну нову, вишу 
разину набавком нових система КТ и УКТ веза. 

 

 4.12.1. Мјера склањања људи и материјалних добара 

 

Склањање људи и материјалних добара подразумјева планирање склањања људи и материјалних 
добара, изградњу склоништа за склањање људи и њихово одржавање у функцији исправности за 
употребу као и организацију кориштења за заштиту људи и материјалних добара. 
Овисно о потенцијалној опасности и несрећи која би могла задесити териториј општине Градишка 
постоји велика потреба за организованим склањањем људи и материјалних добара. 
На подручју града Градишка постоји пет изграђених склоништа за склањање становништва која су 
изграђена прије отприлике тридесетак година и тренутно нису у беспријекорном стању што се тиче 
опреме и могућности а неколико је дато и закуп и у њима се обављају одређене дјелатности што би 
могло бити сметња код хитног збрињавања већег броја људи. 
 

1. Потребе за склањањем  људи: 

                   

РЕД. 

БРОЈ 

 

МЈЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

БРОЈНО 

СТАЊЕ У 

МИРУ 

 

БРОЈНО        

СТАЊЕ  У 

РАТУ 

 

ПОТРЕБЕ ЗА 

СКЛАЊАЊЕМ 

 

 

1. 

 
ЦЕНТАР 

 
3046 

 
1215 1215 

 

2. 

 
СЕЊАК 

 
4970 

 
990 

 
990 

 

3. 

 
ТЕКИЈА 

 
2192 

 
525 

 
525 

     



Број 8                                          „Службени гласник општине Градишка“                            Страна 
 

109 

4. ОБРАДОВАЦ 3559 300 300 

 

5. 

 
БРЕСТОВЧИНА 

 
1198 

 
100 

 
100 

 

6. 

 
БОК ЈАНКОВАЦ 

 
412 

 
32 

 
32 

                      

 УКУПНО: 

 

15377 

 

3162 

 

3162 

 
 2. Бројно стање постојећих склоништа: 

 
 

ВРСТА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА У  

ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 

 

ВРСТА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА У 

 ВАНГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 

 
ПОСТОЈЕЋА 
СКЛОНИШТ
А 

 
АДАПТИРАН
И ПОДРУМИ 

 
УКУПНО 

 
ПОСТОЈЕЋА 
СКЛОНИШТ
А 

 
АДАПТИРАН
И ПОДРУМИ 

 
УКУПН
О 

 

 

 

УКУПН

О 

    

           5     

 

        13     18             3          2500     2503       2521 

 
Могућност обезбјеђења уз потребне адаптације 7217 м2 склонишног простора у  градској средини и 
52563 м2 склонишног простора у ванградској средини, представља релативно солидну  основу 
склањање становништва, уз кориштење, изградњу и адптацију других објеката којима би се 
проширила могућност склањања већег броја становника. 
 

4.12.3. Мјера евакуације становништва са пострадалог и угроженог подручја 
 

Евакуација представља планско, организовано и привремено премјештање људи и материјалних 
добара из подручја за која се процијени да могу бити захваћени или су већ захваћени природним или 
другим несрећама на угроженом или мање угроженом подручју на територији општине Градишка.   
  
Евакуација становништва општине Градишка може бити актуелна из више разлога, као што су: рат, 
поплава, пожари ширих размјера као и  природне и друге несреће, због којих настала ситуација може 
налагати евакуацију становништва. 
У мирнодопским условима највећа могућност потребе за евакуацијом може наступити код пуцања 
одбрамбених насипа за високог водостаја ријеке Саве, којом приликом  би требало извршити 
евакуацију око 24.7оо станавника са подручја 25 насељених мјеста, као и евентуалних пожара 
отвореног типа, када би били угрожени људи и њихова материјална добра која се налазе у непосредној 
опасности од неконтролисане ескалације пожара. 
Зависно од степена угрожености одређеног подручја општине Градишка, евакуација становништва 
може бити: 
 

По обиму изводљивости 
- потпуна евакуација 
- дјеломична евакуација 
 

По времену извођења: 
- правовремена евакуација 
- накнадна евакуација 
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-  Потпуна евакуација обухвата евакуацију цјелокупног становништва са подручја општине Градишка 
које може бити захваћено елементарном непогодом и другом несрећом. 
  
- Дјеломична евакуација обухвата евекуацију само одређених категорија становништва као што су: 
инвалиди и изнемогли грађани, труднице, мајке са дјецом до седам година старости, односно са двоје 
или више дјеце до десет година старости, дјеца и ученици основних школа, те друга лица за која се 
оцјени да немају услова за живот и ефикасну заштиту на угроженом подручју општине Градишка. 
 

- Правовремена евакуација подразумјева потпуну или дјеломичну евакуацију која се изводи прије 
настанка елементарне непогоде или друге несреће. 
 

- Накнадна евакуација подразумјева потпуну или дјеломичну евакуацију која се изводи по настанку 
елементарне непогоде и друге несреће или по њеном престанку. 
Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва од елемантарне непогоде  и друге несреће 
предузимају се хитне активности и мјере за смјештај, исхрану и обезбјеђују други потребни услови за 
живот угрожених, настрадалих и избјеглих грађана. 

 
4.12.4. Мјере збрињавања угроженог и настрадалог становништва 

 

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва, од природних и других несрећа 
предузимају се хитне и неодложне мјере заштите и спасавања. Одмах се спроводе активности за 
смјештај, исхрану, медицинску бригу и осигуравање других неодложних мјера за стварање услова за 
живот угроженог становништва. 
 

Збрињавање угроженог и настрадалог становништва спроводи Цивилна заштита општине Градишка, 
ангажујући при томе све привредне и друштвене структуре које се могу употребити у тим 
случајевима, као што су: Црвени крст, Дом здравља, Професионална ватрогасна јединица, Полицијска 
станица Градишка, привредни субјекти специјализоване намјене и сл. 
 

Власници и корисници објеката и просторија у јавној употреби (домови мјесних заједница, школе, 
хотели, мотели, спортске дворане, хале, складишта и др.) који су погодни за смјештај, ДУЖНИ су 
примити на привремени смјештај грађане, и материјална добра с угроженог подручја, ако то нареди  
Штаб за ванредне ситуације општине Градишка. 
Број становника угрожених од природних и других несрећа се, по процјенама,  може евентуално 
попети  и до броја од  ццa 25.000 становника. 
С обзиром на  дисперзију изграђености инфраструктуре, могуће је смјештање у неугроженом дијелу 
територије Општине, мањи дио људства  по  друштвеним објектима, а највећим дијелом по приватним 
објектима у Мјесним заједницама. 
Збрињавање становништва од карантинских болести врши се уз обезбјеђење одговарајућих услова на 
пострадалом подручју . 

 
4.12.5. Преглед капацитета општине за превентивно и интервентно дјеловање  

           за смањење ризика од катастрофа 

 

 
Врсте 

опасности 

                     Расположиви капацитети Недостајући капацитети 

 Превентивно 

дјеловање 

 

Интервентно дјеловање  
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Велике 

поплаве 

ријеке Саве 

 

Урађена  поправка и 
реконструкција Савског 
насипа дужине 10,0 км 
у рејону Орахове и 150 
м на потезу Долина - 
Бајинци;  
Урађен Оперативни 
план одбране од 
поплава; 
Обезбјеђен алат и вреће 
за одбрану од поплава;  
Доноси се редовно ГОП 
од Мин.пољоп. шумар. 
и водопр.; Формирана 
једна јединица цивилне 
заштите за спасавање 
на води; 
Рано упозоравање 
угроженог 
становништва; 
Благовремена 
евакуација угрожених 
људи и материјалних 
добара; 
Едукација 
становништва о 
опасностима од 
поплава; 

Активирање јединица ЦЗ 
на спровођењу евакуације 
и збрињавања људи и 
материјалних добара; 
Вршење  одбране на 
насипима са врећама са 
пијеском и другим 
одбрамбеним 
материјалом; 
Снабдијевање 
становништва са питком 
водом и храном; 
По потреби тражење 
додатне помоћи полиције 
и војске; 
Процјена и санација 
штета по престанку 
испољавања опасности; 
 
 

Није завршена 
реконструкција круне 
насипа на ријеци Сави у 
рејону Долине у дужини 
од  255 м; 
Није завршена 
реконструкција насипа на 
ријеци Сави у рејону 
Орахове у дужини од 4,5 
км; 
Јачање људских и 
материјалних капацитета 
за заштиту и спасавање од 
поплава; 
Недостају материјално-
техничка средства, чамци 
и др. опрема за јединице 
ЦЗ у МЗ; 
 

Бујичасте 

поплаве 

мањих 

ријека:  

Урађен План заштите 
од поплава; Формиране 
јединице ЦЗ за заштиту 
од поплава;  
Праћење 
хидрометеоролошке 
ситуације и рано 
упозоравање 
становништва; 
 
 

Активирање јединица ЦЗ 
на провођењу евакуације 
и збрињавање угрожених 
категорија становништва 
и материјалних добара; 
Вршење одбране од 
поплава врећама са 
пијеском; 
Снабдијевање 
становништва са питком 
водом и храном; 
Процјена штета и 
санација по престанку 
опасности; 

Неуређеност обала и  
корита ријека и канала 
услед чега долази до 
изливања због смањења 
протицајног профила. 

Oлујни 

вјетар, 

киша и град 

Урађен систем 
противградне заштите 
на подручју општине - 
22 противградне 
станице; 
Праћење временске 
прогнозе; 

Дејствовање са станица 
противградне заштите; 
Процјена штета на 
стамбеним објектима и 
пољопривредној 
производњи и пружање 
помоћи у санацији; 

Чест недостатак 
противградних ракета 
услед финансијских 
проблема; 
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Oбилне 

сњежне 

падавине 

Доношење Плана рада 
зимске службе; 
Доношење Плана 
заштите од сњежних 
падавина и снијега; 
Депоновање материјала 
за посипање путева на 
критичним 
узвишењима; 
Формирање пунктова 
зимске службе 
одржавања; 

Рашчишћавање 
путева,улица,тротоара и 
тргова од снијега; 
Посипање путева сољу и 
абразивним материјалом; 
Организовање превоза на 
хемодијализу и друге 
видове здравствене 
заштите; 
Одвожење снијега; 
Скидање леденица са 
кровова; 

Недостатак финансијских 
средстава за потребе 
одвожења снијега са 
подручје града; 

Суша Спровођење 
агротехничких мјера и 
избор сорти отпорних 
на дужи сушни период; 
Припрема система за 
наводњавање; 

Наводњавање Недостатак организованог 
система за наводњавање; 

Kлизишта Геомеханичко 
испитивање земљишта; 
Забрана градње на 
земљишту подложном 
клизишту; 

Пружање финансијске 
помоћи угроженим 
домаћинствима за 
санирање клизишта или за 
пресељење; 
Санација клизишта 

Недостатак финансијских 
средстава за комплетну 
санацију постојећих 
клизишта; 

Пожари Спровођење мјера 
заштите од пожара; 
Урађен План заштите 
од пожара; 
Формирана јединица ЦЗ 
за заштиту од пожара;  
Добра опремљеност 
ПВЈ Градишка; 
Оспособљеност за 
дјеловање у ванредним 
ситуацијама; 

Брзо активирање ПВЈ 
Градишка; 
Поред пожара ангажовање 
и у саобраћајним удесима 
и заштити од поплава; 
Провођење санације у 
поплављеним подручјима, 
црпање воде из 
заплављених стамбених и 
пословних објеката и 
насеља. 

Опремати и занављати 
опрему у ПВЈ Градишка у 
складу са Планом заштите 
од пожара за општину. 

Саобраћајн

е несреће 

Провођење контроле 
примјене саобраћајних 
прописа. 

Ангажовање на пружању 
помоћи у саобраћајним 
удесима полиције, екипа 
хитне помоћи и ПВЈ на 
извлачењу повријеђених 
из возила. 

Капацитети потребни за 
дјеловање на добром  
нивоу. 

Несреће на 

води 

Формирана Оштинска 
јединица ЦЗ за заштиту 
од поплава и несрећа на 
води и под водом. 

Потрага за несталим и 
вађење утопљених лица из 
воде. 

Недостатак ронилачке 
опреме;  
недовољност едукације и 
упозорења за 
некориштењем за купање 
дивљих плажа. 

Несреће у 

раду са 

Провођење мјера и 
прописа у области 

Пружање прве помоћи 
настрадалим, извлачење 

Капацитети потребни за 
дјеловање на 
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опасним 

материј. 

заштите у раду са 
опасним материјама . 

настрадалих и гашање 
пожара. 

задовољавајућем  нивоу. 

Појава 

епидемија 

Спровођење мјера 
здравствене и 
ветеринарске заштите; 
Планови урађени; 
Формирана јединица 
прве медицинске. 

Спровођење мјера 
дезинфекције, 
дезинсекције и 
дератизације и лијечење 
обољелих људи и 
уништавање заражених 
обољелих животиња;  
Санација  поплављених 
подручја уклањањем 
угинуле стоке. 
 

Недовољан број кадрова  и 
опреме за хигијенско-
епидемиолошку заштиту 
као и опреме за 
ветеринарску заштиту у 
ванредним ситуацијама; 

 

 

 

4.12.5.1. Преглед интервентних капацитета општине Градишка 

 

1. Преглед капацитета заштите од поплава 

 
 
Р/б 

Снаге и субјекти 

заштите и спасавања 

Људски 

капацитети 

Опрема и материјална 

средства 

Анализа стања 

опремљености и 

обучености  

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

Општинска 
специјализована 
јединица цивилне 
заштите за заштиту од 
поплава и несрећа на 
води и под водом  

 
         
 
 
 
 
По формацији 

15 
припадника а 
попуњена са 

15 
припадника 

- Лична опрема -
униформе ЦЗ 
- Грудњак за спасавање 
на води 10 ком. 
- Чамци за спасавање 4 
ком. 
- Ванбродски мотор 4 
ком. 
- Приколица за чамце 1 
ком. 
- Компресор за пуњење 
ронилачких боца 1 ком. 
- Ронилачко одијело 5 
ком. 
- Ронилачко суво одијело 
2 ком. 

Стање 
опремљености и 
обучености за 
репрезентативне 
ризике  и  сценарије 
од поплава је 
задовољавајуће док 
је за катастрофалне 
поплаве потребно 
је додатно 
опремити са 
материјалним 
средствима и 
опремом. 

    
 
   2 

 
 
Ронилачки клуб "Свети 
Никола" Градишка 

 
 
        10 
припадника 

 
- Чамци за спасавање 4 
ком. 
- Ронилачко одијело 5 
ком. 
- Прслуци за спасавање 
10 ком. 
 

Стање обучености 
није 
задовољавајуће 
недостаје 
ронилачка опрема, 
чамци и 
ванбродски мотори. 
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3 

 
 
„Грубешић“ Градишка 

 
5 запослених 
(руковаоци 

радних 
машина и 

возачи) 

 
- Камион кипер 3 ком. 
- Багер  3 ком. 
- Утоваривачи  1 ком. 
- Лабудица 1 ком. 
- Дозер 1 ком. 
 
 
 

 
Оспособљени када 
су у питању људски 
и материјални 
ресурси за 
извођење радова у 
заштити од 
поплава. 

 
 
 

4 

 
 
 
„Трготурс – Илинчић“ 
Градишка 

5 запослених 
(руковаоци 

радних 
машина и 

возачи) 

- Камион кипер 4 ком. 
- Грејдер  2 ком. 
- Утоваривачи  2 ком. 
- Дозер 1 ком. 
 
 

Оспособљени када 
су у питању људски 
и материјални 
ресурси за 
извођење радова у 
заштити од 
поплава. 

 
 
 

5 

 
 
 
„МАН-КОП“ Градишка 

3 запослена 
(руковаоци 

радних 
машина и 

возачи) 

- Камион кипер 2 ком. 
- Камион приколица  2 
ком. 
- Багер точкаш  1 ком. 
- Багер гусјеничар 1 ком 
- Дозер 1 ком. 
 

Оспособљени када 
су у питању људски 
и материјални 
ресурси за 
извођење радова у 
заштити од 
поплава. 

 
 
 

6 

 
 
 
ЈКП "Водовод“ 
Градишка 

         
 
 

80 
запослених 

 
- Фекална цистерна  1 
ком. 
- Камион  2 ком. 
- Ровокопач   1 ком. 
- Багер-скип  1 ком. 
- Агрегат  2 ком. 
- Црпна пумпа  3 ком. 

Предузеће је 
оспособљено када 
су у питању људски 
и материјални 
ресурси за 
извођење радова у 
заштити од 
поплава. 

 
 

2. Преглед капацитета заштите од пожара 

 

 

Р/б    Снаге и субјекти  

заштите и спашавања 

Људски 

капацитети  

Опрема и материјална 

средства 

 

Анализа стања 

опремљености и 

обучености 

  
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
   

- Лична ватрогасна 
опрема (одјело, чизме, 
шљем, опасач, рукавице) 
28 комплета 
- Ватрогасна цистерна  3 
ком. 
- Ватрогасно навално 
возило  2 ком. 
- Ватрогасно 

Опремљеност и 
обученост на 
задовољавајућем 
нивоу.  
Поред заштите и 
спасавања од 
пожара јединица се 
ангажује и на 
мјерама санације и 
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 1 

 
Професионална 
ватрогасна јединица 
Градишка 

 
По 

формацији 32 
припадника а 
попуњена са 

28 
припадника 

комбиновано возило  
1ком. 
- теренско возило 2 ком. 
-  Моторне пумпе за воду  
10 ком. 
- Ускочни јастук 1 ком. 
- Спусница затворена 1 
ком. 
- Изолациони апарати 12 
ком. 
- Агрегат за струју 2 ком. 
- Напртњаче 30 ком. 
- Љестве (растегаче, 
кукаче и прислоњаче) 13 
ком. 
- Средства радио-везе  

заштите од поплава 
као и на 
интервенцијама 
приликом 
саобраћајних удеса. 

   
 

2 

 
Општинска 
специјализована  
јединица  ЦЗ за заштиту 
од пожара  

 
По 

формацији 27 
припадника 

 

 
Користи опрему ПВЈ 
Градишка 

 
Редовно годишње 
радити обуку са 
припадницима 
јединице. 

 

 

 

3. Преглед капацитета заштите и спасавања из рушевина 

 

 

Р/б  Снаге и субјекти 

заштите и сапавања 

Људски 

капацитети 

Опрема и материјална 

средства 

Анализа стања 

опремљености и 

обучености 

   
 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
Професионална 
ватрогасна јединица 
Градишка 

 
 

По 
формацији 32 
припадника а 
попуњена са 

28 
припадника  

 
- Уређај за сијечење  
жељеза  1 ком. 
- Изолациони апарати   12 
ком. 
- Санитетска носила   
  3 ком. 
- Мегафон  2 ком. 
- Уже пењачко 4 ком. 
 

 
Недовољна 
опремљеност  за 
налажење особа под 
рушевинама. 
 

   
 

 
2 

 
 

 
КП Градска чистоћа 

 
 
 
82 запослена 

 
-3 аутосмећара,  
-2 подизача,  
-1 камион полип,  
-1 камион тегљач са 
полуприколицом и 
-1 камион кипер. 

 
Недовољна 
опремљеност  за 
налажење особа под 
рушевинама. 
 

   
 
 

3 

 
 
 
"Електродистибуција“ 

        
 
 
     141 

-Теренска возила са 
хидрауличним корпама  
 2 ком. 
- Теретни камион 2 ком. 

Предузеће посједује 
људске и 
материјалне ресурсе 
за потребе 
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Градишка запослених  - Ровокопач 1 ком 
- Трактор 1 ком  
- Теретна возила мања 18 
ком 

спасавања из 
рушевина који нису 
довољни. 

 
 

4 
 
 
 

 
 
Јединица ЦЗ за  радио 
везу 

 
 
8 припадника 

 
 
-Уређаји за везу од 
удружења „Радио 
аматери“ Градишке 

 
 
Опремити их са 
новом опремом. 

 
 

5 
 
 
 

 
 
ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка 

 
 
4 припадника 

 
 
-Уређаји за везу у 
возилима хитне службе 

 
 
Стање исправно и 
функционално. 

 

 

4. Преглед капацитета прве медицинске помоћи 

 

  

  Р/б Снаге и субјекти 

заштите и спашавања 

Људски 

капацитети 

Опрема и материјална 

средства 

Анализа стања 

опремљености и 

обучености 

   1 Општинска 
специјализована 
јединица ЦЗ прве 
медицинске помоћи 

По фор. 11 
припадника а 
попуњена са 
11 прип. 

- Основна опрема за прву 
медицинску помоћ  
 
 

Опремљеност и 
обученост није на 
задовољавајућем 
нивоу 
 

   
 
   2 

 
 
ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка 

     
 

219 
запослених 
од којих је 

167 
здравстве. 
радника 

- Санитетска возила  4 
ком. 
- Теренско путничко 
возило  10 ком. 
- Моторна прскалица 
  4 ком. 
- Ручна прскалица  4 ком. 
 

Са расположивим  
људским и 
материјалним 
капацитетима 
успјешно 
функционише у 
ванредним 
ситуацијама.  

   
  3 

 
ЈЗУ  Болница Градишка  

 
        326 
запослених 

- Располаже са 200 
болесничких постеља 
- Санитетско возило 1 
ком. 
- Теретно возило кеди  1 
ком. 

Са расположивим  
људским и 
материјалним 
капацитетима 
успјешно 
функционише у 
ванредним 
ситуацијама. 
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 5. Преглед капацитета заштите животиња и намјерница животињског поријекла 

 

Р/б Снаге и субјекти 

заштите и спасавања 

Људски 

капацитети 

Опрема и материјална 

средства 

Анализа стања 

опремљености и 

обучености 

   
1 

 
Ветеринарске 
амбуланте, 8 станица 

 
48 

запослених 

 
-Опрема ветеринарских 
амбуланти 

 
Стање 
опремљености 
задовољавајуће 
 

 
 
 

2 

 
 
 
Хладњаче 

Подаци 
промјењиви 
у зависности 
од годишњег 
периода 
 

 
Капацитети хладњача цца 
15000 т 
 

 
Доступни 
капацитети варирају 
у току године 

 

 

   6. Преглед капацитета заштите и асанације терена 

 

Р/б Снаге и субјекти 

заштите и спасавања 

Људски 

капацитети 

Опрема и материјална 

средства 

Анализа стања 

опремљености и 

обучености 

   
 
 

1 

 
 
Општинска 
специјализована 
јединица ЦЗ за 
асанацију терена 

 
       

По формацији 
10 припадника а 
попуњена са 10 

припадника 

 
-Санитетска носила 
  50 ком. 
- Моторна леђна 
прскалица  4 ком. 
-Ручне прскалице 4 ком. 
- ПВЦ вреће за 
сахрањивање људи  20 
ком. 
 

 
Потребно додатно 
опремити јединицу 
са опремом  

   
 
 
   2 

 
 
ЈКП “Водовод и 
канализација“ 
Градишка 

 
 

80 запослених 

- Фекална цистерна  1 
ком. 
- Камион  2 ком. 
- Ровокопач   1 ком. 
- Багер-скип  1 ком. 
- Агрегат  2 ком. 
- Црпна пумпа  3 ком. 

Са расположивим  
људским и 
материјалним 
капацитетима 
успјешно 
функционише у 
ванредним 
ситуацијама. 
 

  
 
 
    3 

 
 
 
ЈКП “Чистоћа“ 
Градишка 

          
 
 
82 запослена 

-Камион смећар  3 ком. 
- Камион подизач  2 
ком. 
- Камион полип  1 ком. 
- Камион тегљач са 
полуприколицом  1 ком. 
-Камион цистерна 1 ком 
- Камион кипер 1 ком 
- Мини чистилица 1 
ком. 

Са расположивим  
људским и 
материјалним 
капацитетима 
успјешно 
функционише у 
ванредним 
ситуацијама. 
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   7. Преглед капацитета заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега 

 

Р/б Снаге и субјекти 

заштите и спасавања 

Људски 

капацитети 

Опрема и материјална 

средства 

Анализа стања 

опремљености и 

обучености 

 
 

1 

 
Јединица ЦЗ и 
повјереници заштите и 
спашавања 

 
56 

повјереника 
заштите и 
спашавања 

 
Користиће се опрема и 
МТС грађана 

 
Недовољна 
опремљеност и 
попуњеност 

   
2 

 
ЈКП „Чистоћа „ 
Градишка,  
остала правна и физичка 
лица по уговору са 
општинском управом 

 
Људски 
капацитети су 
приказани у 
претходним 
табелама. 

 
Опрема и МТС којом 
располажу наведена 
предузећа - наведена у 
претходним табелама. 

Предузећа су 
опремљена и 
обучена за заштиту 
од сњежних 
падавина и снијега, 
са истима се 
склапају уговори по 
Програму рада 
зимске службе. 

 
 
 

3 
 
 

 
 

 
Јединица Горске службе 
спашавања 

 
По 
формацији 10 
припадника а 
попуњена са 
10 
припадника 

 
 
Опрема за спашавање 

 
 
Недовољна 
опремљеност и 
попуњеност 

 

    

8. Преглед капацитета за збрињавање евакуисаних лица 

 

 Р/б Субјекти заштите и 

збрињавања 

Смјештајни 

капацитет 

Опрема и 

материјална 

средства 

Напомена 

1 Градска организација 
Црвеног крста 

Смјештај за 
20 лица 

Путничко возило Организује збрињавање 
евакуисаних лица-
недовољна 
опремљеност 

  2 Јавна склоништа, 
спортске  хале у 
основним и средњим  
школама, 
Соколски дом 

Смјештај за 
око 2500 лица  

 Стање јавних 
склоништа није на 
задовољавајућем нивоу 

3 ЈЗУ Болница Градишка Смјештај за 
200 лица 

 Капацитети су 
ограничени. 

4 Центар за социјални рад 
Градишка 

 
     

-Путнички аутомобил 
1 ком. 

Пружа помоћ 
угроженим  

5 Приватни превозници   - 5 аутобуса и 8 
минибусева 

Капацитети су 
ограничени. 
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Из прегледа расположивих  интервентних капацитета општине уочљиво је да се највећа пажња у 
планирању и обезбјеђењу капацитета посвећује заштити од поплава, пожара и града с обзиром на 
посљедице које наведене опасности изазивају што представља добру базу код интервентног дјеловања 
служби спашавања јер су и поред честог испољавања људски губици минимални али са друге стране 
су велике материјалне штете због минималног улагања у превенцију (одржавање и изградња 
структуралних објеката) посебно код заштите од поплава јер у периоду до 2015.године  веома мало је 
урађено на уређењу обала и корита ријека а није урађена ни санација одбрамбеног насипа уз ријеку 
Саву.  
 

Све ово значајно утиче на перманентну угроженост људи и материјалних добара  у високо ризичним 
подручјима од поплава, али није занемарљива ни потенцијална опасност од пожара и других 
опасности. 
 
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ПРИЈЕДЛОГУ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 
 

Усвајањем ове Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине сљедећи 
корак је доношење Одлуке по приједлогу за ниво мјера и активности којом ће се дефинисати минимум 
ризика којима су  постојеће спасилачке и хитне службе у стању овладати са расположивим 
превентивним и интервентним капацитетима. 
 

Одлуком ће се дефинисати и количина нових односно додатних ресурса, мјера и активности 
неопходних за постизањем вишег нивоа заштите и спасавања уз јасно дефинисане циљеве, 
приоритете, одобрена средства и начин финансирања трошкова, рокове, одговорна лица и контролне 
механизме. 
 

Одлука ће бити базни документ за израду и доношење Програма развоја цивилне заштите у области 
заштите у спасавања у општини Градишка. 
 
6. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА, ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА 

ПРИМЈЕЊЕНИХ И КОРИШТЕНИХ У ИЗРАДИ ПРОЦЈЕНЕ 

 

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама "Службени гласник РС" број 
121/12 

Уредба о садржају и начину израде Плана заштите од 
елементарне непогоде и друге несреће 

"Службени гласник РС"  број 
68/13 

Закон о заштити од пожара "Службени гласник РС" број 
71/12 

Закон о заштити животне средине "Службени гласник РС" број 
71/12 

Закон о водама Републике Српске  "Службени гласник РС" број 
50/06 

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у 
области заштите и спасавања у општини Градишка 

"Службени гласник општине 
Градишка“ број 4/13 

Приручник о ризику базираном димензионирању  Данска Агенција за ванредне 
ситуације-ДЕМА у сарадњи са 
Министарством безбједности 
БиХ- децембар 2010.год. 

План цивилне заштите општине Градишка Одсјек за цивилну заштиту  
База података Одсјек за цивилну заштиту 
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КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА 

И ПРОПИСЕ 

 
 
 
 

На основу члана 55. тачка 9) и члана 
167. тачка 1) Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка, број 6/1/), Комисија за 
статутарна питања и прописе Скупштине 
општине Градишка на сједници одржаној дана 
30.10.2017. године, утврдила  је пречишћен 
текст Одлуке о комуналним таксама („Слу-
жбени гласник општине Градишка“ број:7/12; 
8/13, 9/16, 6/17, 7/17) 
 
Број:01-022-404/17 
Датум:30.10.2017.године 
Г р а д и ш к а 
 
                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
                        КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА    
                              ПИТАЊА И ПРОПИСЕ 
                                   Марица Бубуљ с.р. 
 
 

О Д Л У К А 
 

о комуналним таксама 

 

(-пречишћен текст-)  

 

Члан 1. 

Одлуком о комуналним таксама (у 
даљем тексту: Одлука), прописује се врста, 
висина, рокови, начин плаћања и ослобађање 
од плаћања комуналне таксе. 

 
Члан 2. 

Плаћање комуналне таксе вршиће се у 
складу  са  одредбама   ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

Обвезници плаћања комуналне таксе су: 
привредна друштва (ортачка, командитна, дру-
штва са ограниченом одговорношћу, акциона-
рска, предузетници који обављају занатско-
предузетничку дјелатност и другу дјелатност и 
користе предмете и услуге који подлијежу 
плаћању комуналне таксе. 

 

 

Члан 4. 
(„Службени гласник општине Градишка“ 7/17) 

 

(1) Комунална такса се утврђује за: 
а) коришћење простора на јавним 

површинама, осим у сврху продаје штампе, 
књига и других публикација. 

б) приређивање музичких програма у 
угоститељским објектима и масовним 
скуповима, осим музике која се репродукује 
електронским и механичким средствима. 

в) истицање реклама на јавним и 
другим површинама, осим рекламних паноа и 
билборда поред ауто-путева, магистралних и 
регионалних путева. 

г) коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора и других 
објеката привременог карактера, као и картинг 
стазе, забавне паркове и циркусе.  

д) коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословног простора. 

ђ) држање пловних постројења, 
пловних направа и других објеката на води. 

е)држање ресторана и других угости-
тељских објеката и забавних објеката на води. 

ж) коришћење ријечне обале у посло-
вне сврхе. 

з)истицање пословног имена правног 
лица или предузетника на пословним просто-
ријама. 

(2) Изузетно, у случају да у складу са 
посебним прописом наплаћује закуп, не може 
се за кориштење истог простора на јавној 
површини, наплатити комунална такса из 
става 1. тачка а) овог члана. 

(3) За коришћење права, предмета и 
услуга из става 1. овог члана, за које је про-
писано плаћање комуналне таксе, не може се 
уводитит друга посебна накнада. 

 (4) Висину комуналне таксе за заузи-
мање простора на јавним површинама за ври-
јеме трајања традиционалних културних, тури-
стичких и сличних манифестација (Градишка 
јесен и сл.) садржаје у оквиру манифестације, 
одређује Начелник општине на приједлог 
Организационог одбора манифестације.“ 
 

Члан 5. 

(1) Обвезник комуналне таксе је кори-
сник права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање таксе. 
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(2) Таксена обавеза настаје даном по-
четка коришћења права, предмета и услуга за 
чије коришћење је прописано плаћање таксе. 

(3) Таксене обавезе из члана 4. став 1. 
тачка а) до (ж) ове Одлуке застаријевају исте-
ком двије године од дана настанка обавезе, а 
на застарјелост таксене обавезе из члана 4. 
став 1.тачка 3) ове Одлуке, примјењују се 
прописи којима се уређује порески поступак. 
 

Члан 6. 
(„Службени гласник општине Градишка“ 8/13) 

 
             (1) Од плаћања комуналне таксе осло-
бођени су: 

а) Институције БиХ 
б) органи, организације и јавне уста-

нове Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе. 

в)акредитоване међународне организа-
ције. 

г)дипломатска и конзуларна предста-
вништва. 

д) организације, односно удружења од 
јавног интереса у Републици Српској. 

ђ) лица којима је рјешењем Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту признато 
својство члана породице погинулог, умрлог, 
несталог или заробљеног борца, ратни војни 
инвалиди и цивилне жртве рата. 
 е) Комуналне таксе за истицање рекла-
ма на јавним и другим површинама ослобо-
ђени су предузетници који се баве традициона-
лним занимањма (ковач, опанчар, ременар и 
сл.). 

(2) Захтјев за ослобађање у случаје-
вима из става 1. тачка ђ) овог члана подноси се 
Одјељењу за комуналне и стамбене послове 
Општинске управе општине Градишка, прије 
истека рока за пријављивање, односно плаћа-
ња таксене обавезе. 
             (3) Одјељење за комуналне и ста-мбене 
послове Општинске управе општине Гради-
шка, доноси рјешење о ослобађању од плаћања 
таксе и доставља Пореској управи Републике 
Српске-Подручна јединица Градишка. 
 

Члан 7. 

     Комуналне таксе из члана 4. тачка 
а), б), в), г), утврђује се сразмјерно времену 
коришћења права, предмета или услуга, а 
комуналне таксе из члана 4. тачка д), ђ), е), ж), 
з) Одлуке, утврђује се у годишњем износу. 

Члан 8. 

            (1) Одјељење за комуналне и стамбене 
послове Општинске управе општине Градишка 
појединачним рјешењем утврђује обавезу пла-
ћања комуналне таксе прописане овом Одлу-
ком у одредбама члана 4. тачка а) до ж). 

(2)  Против рјешења из става 1. овог 
члана, обвезник може изјавити жалбу наче-
лнику општине на начин прописан Законом о 
општем управном поступку. 
 

Члан 9. 

            (1) Поступак утврђивања, контроле и 
наплате комуналне таксе прописане чланом 4. 
став 1. под з) Одлуке, спроводи се у складу са 
прописима којима се уређује порески посту-
пак. 
            (2) Обвезник комуналне накнаде из 
става 1. овог члана, дужан је пријавити таксену 
обавезу најкасније до 31.марта текуће годи-не, 
а уплату извршити најкасније до 30.јуна теку-
ће године. 

(3) Обвезник који у току године ре-
гиструје дјелатност за коју се плаћа комунална 
такса из члана 4. став 1. тачка з) ове Одлуке, 
дужан је у року од 15 дана од дана почетка 
обављања дјелатности, пријавити таксену оба-
везу сразмјерно броју мјесеци до краја кале-
ндарске године и уплатити утврђен износ 
таксе, најкасније до краја године. 

(4) Порески обвезник који трајно одја-
ви дјелатност у току календарске године, а 
платио је комуналну таксу у складу са ставом, 
(2) овог члана, има право на поврат више упла-
ћеног износа таксе, срезмјерно броју мјесеци 
до краја календарске године, у складу са про-
писима којима се уређује порески поступак. 
 

Члан 10. 
Одјељење за привреду Општинске 

управе општине Градишка, дужно је у року од 
пет дана од дана доношења рјешења за рад, а у 
складу са Законом о занатско-предузетничкој 
дјелатности ("Сл.гласник Републике Српске", 
број 117/11), један примјерак рјешења доставити 
Пореској управи-Подручна јединица Градишка и 
један примјерак Одјељењу за комуналне и ста-
мбене послове Општинске управе општине Гра-
дишка. 

 

Члан 11. 

Принудна наплата комуналне таксе 
проводи се по прописима који регулишу 
принудну наплату пореза грађана. 
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Члан 12. 

 Инспекцијски надзор над сповођењем 
члана 4. тачка а) до ж) ове Одлуке, врши 
Одјељење за инспекцијске послове Општинске 
управе општине Градишка, а надзор над спро-
вођењем члана 4. тачка з) ове Одлуке, врши 
Пореска управа Републике Српске. 
   

Члан 13. 

Саставни дио ове Одлуке је Тарифа 
комуналних такса у прилогу. 
 

Члан 14. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о комуналним такса-
ма ("Сл.гласник општине Градишка", бр. 1/12). 
 

Члан 15.    
        Овај пречишћен текста садржи: 

1. Одлуку о комуналним таксама број: 
01-022-302/ 12 од 27.12.2012. године, („Слу-
жбени гласник општине Градишка“ број 7/12), 

2. Одлуку о измјени и допуни Одлуке 
о комуналним таксама број:01-022-166/13 од 
25.07.2013. године („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/13), 

3. Одлуку о измјени и допуни Одлуке 
о комуналним таксама број:01-022-283/16 од 
28.12. 2016. године („Службени гласник 
општине Градишка“ број 9/16) 

4. Одлуку о измјенама Одлуке о кому-
налним таксама број:01-022-275/17 од 28.07. 
2017.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 6/17) и 

5. Одлуку о допуни Одлуке о кому-
налним таксама број:01-022-335/17 од 25.09. 
2017.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 7/17) 
 

Члан 16.    
 Ова одлука ступила је на снагу 03.01. 
2013. године, односно 02.08.2013.године, одно 
сно 05.01.2017. године, односно 05.08.2017. 
године и  03.10. 2017. године. 
 

Члан 17. 

 Пречишћен текст примјењује се од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“, а важност његових одре-
дби утврђена је актима који су обухваћени 
пречишћеним текстом.    
 

 
 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 
 
ТАРИФНИ БРОЈ  1. 

 
За свако истицање пословног имена 

правног лица или предузетника на пословним 
просторијама, плаћа се комунална такса у 
годишњем износу, и то: 

      За привредна друштва која су као пра-
вна лица носиоци права и обавеза у смислу 
Закона о привредним друштвима: 
        -привредна друштва а из области про-
мета нафте и нафтних деривата која се налазе 
на  магистралном путу .................. .....2.000 КМ 

          -привредна друштва из области промета 
нафте и нафтних деривата која се не налазе на   
 магистралном путу .............................1.500 КМ 
      -привредна друштва за експлоатацију 
камена, пијеска и шљунка...................1.000 КМ 

          -привредна друштва и пословне јединице 
и други облици привредних друштава за   
телекомуникације ................................3.000 КМ 

          -привредна друштва из области резане 
грађе пилане…......................................2.500 КМ 

           -дрвопрерађивачка привредна друштва, 
финална прерада...................................1.000 КМ 

           -привредна друштва из области 
грађевинарства......................................1.000 КМ 

          -бетонаре........................................500 КМ 

          -привредна друштва, послове јединице и 
други облици привредних друштава која се 
баве дистрибуцијом електричне енергије и 
прометом гаса ......................................2.500 КМ 
          -привредна друштва из области игара на 
срећу..............................................…....2.000 КМ 

           -привредна друштва из области 
трговине на велико...............................1.000 КМ 

           -привредна друштва из области трго-
вине на мало............................................300 КМ 

привредна друштва из области трго-
вине на мало-трговачки центри..........4.000 КМ 

привредна друштва из области уго-
ститељства................................................300 КМ 

представништва иностраних правних 
лица...........................................................300 КМ 

банке, филијале, експозитуре..2.000 КМ 

осигуравајућа друштва............2.000 КМ 

-шпедиције и њихова представни-
штва..........................................................500 КМ 

привредна друштва из области превоза 
лица и ствари у друмском саобраћају...300 КМ 
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привредна друштва из области проје-
ктовања.....................................................500 КМ 

-телевизија и радио станице........400 КМ 

-привредна друштва из области гра-
фичке и издавачке дјелатности..............300 КМ 

-привредна друштва из области посре-
довања..................................................... 300 КМ 

привредна друштва из области пољо-
привредне производње............................100 КМ 

остала привредна друштва.........300 КМ 

 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 

За радње у којима физичка лица –пре-
дузетници, обављају предузетничку дјелатност 
у виду основног и додатног занимања: 

 
     А) Угоститељски објекти 

а) група хотели (хотел, мотел, тури-
стичко насеље, пансион).....................1.000 КМ 

б) група кампови (камп, хостел, пре-
ноћиште, ловачка кућа, услуга у ванурбаним 
неуређеним условима, планински дом, апа-
ртман, соба за.изнајмљивање, кућа за одмор, 
сеоско домаћинство,  одмаралиште).....500 КМ 

в) група ресторани (ресторан) ....300 КМ 

г)група ресторани (пекотека, гостиони-
ца, ћевапџиница, роштиљница, бурегџиница, 
пицерија, објекат брзе  хране)................150 КМ 
           д) група ресторани посластичарница, 
домаћа кухиња.........................................100 КМ 

 

 

 ђ) група ресторани - салон за посебне 
прилике који приређује умјетнички програм, а 
организује масовне  скупове .................500 КМ 

 е) група барови (кафана, кафе бар, бар 
на отвореном, пивница, винарија, бифе, крчма,  
коноба)......................................................150 КМ 

д) ноћни клубови ......................3.000 КМ 

 
      Комунална такса предузетницима који 

обављају занатско предузетничку дјелатност 
сезонски, утврђује се  сразмјерно броју мјесе-
ци за који је регистрована дјелатност, која 
може бити најдуже (6) шест мјесеци у кале-
ндарској години. 

 
Б) Трговинске радње 
- драгстори ....................................300 КМ 

         - самопослуге..........................…...200 КМ 

     -продавнице, бутици и киосци.....100 КМ 

В) Остале дјелатности 
-нотари….......................................500 КМ 

-адвокатске канцеларије..............400 КМ 

-приватне здравствене ординације.500 

КМ 

-стоматолошке ординације..........500 КМ 

-ветеринарске и пољопривредне апотеке 
...........................................................…....500 KM 

-здравствене апотеке....................500 КМ 

-биљне апотеке.............................300 КМ 

посредничке, правне и књиговодствене 
услуге........................................................200 КМ 

-софтверске услуге.......................400 KM 

-ауто школе...................................300 КМ 

-каменоресци................................500 KM 

-златарска дјелатност ..................600 KM 

-производња безалкохолних пића.300 

КМ 

-фризери и козметичари...............150 КМ 

-пржионице каве...........................300 KM 

-аутомеханичари,аутолимари,електроме-
ханичари и столари.................................100 KM 

-израда крзнарских одјевних предмета 
...................................................................200 КМ 

-израда бетонске галантерије, предмета 
од гуме и пластике, текстилних предмета, 
производња трикотаже и играчака .......150 КМ 

занатске дјеланости у области грађеви-
нарства (зидари, тесари, лимари, бравари, 
подополагачи, молери, водоинсталатери и 
електроинсталатери).............................100 КМ 

произвођачи намјештаја, тапетари 
...................................................................100 КМ 

-аутопраоне и вулканизерске радње 
...................................................................100 KM 

- јавни превоз ствари и лица .......200 КМ 

-пекаре...........................................200 КМ 

-клаонице ......................................200 КМ 

-остале  дјелатности ....................100 КМ 

 
За радње у којима физичка лица –

предузетници обављају предузетничку дјела-
тност у виду допунског занимања, утврђује се 
тарифа комуналне таксе у износу од 1/2 износа 
прописаног тарифним бројем 2. 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

(„Службени гласник општине Градишка“  
6/17) 
 

Коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословних просторија, те коришћење 
простора на јавним површинама:  
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а) коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословних просторија по комаду 
....................................................30 КМ годишње,  

б) за заузимање јавних површина за 
извођење манифестација, забавног карактера, 
забавни парк, рингишпила, и сл. по 1 м2 ........... 
.........................................................3 КМ дневно,  

в) за заузимање тротоара за вријеме 
извођења грађевинских радова по 1 м2........... 
........................................................1 КМ  дневно, 

 г) за прекоп саобраћајнице по дужном 
метру.............................................20 KM дневно,  

д) за прекоп зелене површине по 
дужном метру...............................10 KM дневно. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ  4  

(„Службени гласник општине Градишка“  9/16, 
6/17) 
 
  Комунална такса за коришћење про-
стора на јавним површинама за: 
 

а) Постављање киоска: 
 - по 1 m2 у I и II зони градског 

грађевинског земљишта........................5,00 КМ, 
-  у III и осталим зонама градског 

грађевинског земљишта........................3,00 КМ, 
-и изван обухвата градског грађеви-

нског земљишта....................2,00 КМ, мјесечно. 
 

б) Постављање љетних башта испред 
угоститељских објеката: 

 - по 1 m2 у I зони градског 
грађевинског земљишта........................6,00 КМ, 

 - у II зони градског грађевинског 
земљишта............................................... 5,00 КМ, 

 - у III зони градског грађевинског 
земљишта............................................... 4,00 КМ, 

 - у IV и осталим зонама градског 
грађевинског земљишта........2,00 КМ,мјесечно. 

в) Постављање полица за робу и тенди 
испред пословних простора: 

- по 1 m2 у I зони градског грађе-
винског земљишта.................................4,00 КМ, 

-  у II зони градског грађевинског 
земљишта............................................... 3,00 КМ, 

-у III зони градског грађевинског 
земљишта................................................2,00 КМ, 

- у IV и осталим зонама градског 
грађевинског земљишта.......1,00 КМ, мјесечно. 
 

г) Постављање продајних столова за 
продају козметике, рукотворина и других 

садржаја (апарати за сладолед, кокице, кестење 
и сл.), мјесечно: 

- у I зони градског грађевинског 
земљишта............................................. 35,00 КМ, 

 - у II зони градског грађевинског 
земљишта............................................. 25,00 КМ, 

 - у III зони и осталим зонама градског 
грађевинског земљишта..................... 15,00 КМ. 
  Максимална површина по продајном 
столу (тезги) износи 4,00 m2. 
 

д) Дневно заузимање јавних површи-на 
за један дан заузимања износи, без обзира на 
зону: 

- по m2 за површину до 20 m2..6,00 КМ 
- за површину од 20 до 50 m2...3,00 КМ 
- за површину преко 50 m2.......2,00 КМ. 

 

Напомена: Таксена обавеза из тачке за 
садржај из тачке а) настаје приликом издавања 
одобрења за заузимање јавне површине у скло-
пу издавања локацијских услова. За садржаје 
из тачке б) до д) настаје приликом издавања 
одобрења за заузимање јавне површине. Таксе-
на обавеза за садржаје из овог тарифног броја 
која износи укупно до 500,00 КМ плаћа се 
одједном, а ако иста износи преко 500,00 КМ, 
може се платити у двије једнаке рате.“ 

 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 
(„Службени гласник општине Градишка“ 8/13, 9/16, 
6/17) 
 

 - Истицање рекламе на јавним и дру-
гим површинама дуж локалних путева и 
градских улица за споствено рекламирање 
годишње: 

а) за рекламе површине до 2,00 m2 
- једнострано..........................80,00 КМ 
- двострано...........................180,00 КМ 
б) за рекламе површине од 2,00 m2 до 

4,00 m2 
- једнострано........................280,00 КМ 
- двострано...........................380,00 КМ 

 

в) за рекламе површине од 4,00 m2 до 
10,00 m2 

- једнострано........................480,00 КМ 
- двострано.......................... 580,00 КМ 
д) за рекламе површине преко 10,00 m2 
- једнострано........................780,00 КМ 
- двострано...........................880,00 КМ 
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 - Уколико се ради о реклами правног 
лица или предузетника која се изнајмљује 
трећим лицима ради оглашавања (рекламира-
ња), комунална такса из т. а. - д. обрачунава се 
у двоструком износу. 
 

 - За оглашавање на свјетлећим рекла-
мама на стубовима уличне расвјете (банде-
роле),  наплаћује се мјесечно комунална такса 
у износу од: 

 -једнострано........................180,00 КМ 
по бандероли 
  - двострано......................... 280,00 КМ 
по бандероли 
 

Напомена:Таксена обавеза за рекламе 
из алинеје 1. и 2. плаћа се сразмјерно броју 
дана на који је реклама истакнута, односно 
постављена, приликом издавања локацијских 
услова у складу са прописима о уређењу про-
стора и грађењу, односно годишње ако је 
локација одобрена на период од једне године и 
дуже, у ком случају се обрачунава најкасније 
до 31.03. за сваку каленарску годину. 

Таксена обавеза из алинеје 3. за банде-
роле настаје приликом издавања одобрења за 
коришћење бандерола. Такса обрачуната по 
овом тарифном броју уколико износи до 
1000,00 КМ плаћа се одједном, а уколико пре-
лази наведени износ може се платити у двије 
једнаке рате.“ 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

 

Држање пловних постројења, пловних 
направа и других објеката на води, држање 
ресторана и других угоститељских објеката на 
води, те коришћење ријечне обале у пословне 
сврхе: 

а) за држање пловних постројења, 
пловних направа и других објеката на води 
.....................................................................50 КМ 

            б) за   држање   ресторана   и других 
угоститељских објеката и  забавних објеката 
на води .....................................................300 КМ 
            в)за коришћење ријечне обале у 
пословне сврхе ........................................500 КМ 

 

Обавеза прописана под а) настаје упи-
сом пловила у регистар који води Одјељење за 
привреду Општинске управе општине Гради-
шка, под б) доношењем рјешења за рад, а под 
в) даном почетка коришћења права, предмета 
и услуга. 

ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

 
За привремени боравак у хотелима, 

мотелима и другим објектима за смјештај: 
 
           - за домаће и стране госте такса - 

дневно..........................................................1 KM. 
      Под привременим боравком у смислу 

овог тарифног броја подразумијева се боравак 
до 30 дана. 

Ако лицима на привременом боравку 
смјештај дају привредна друштва, друге орга-
низације и кућна радиност, иста су дужна да 
обрачунају таксу за привремени боравак и да 
исту уплаћују од 1. до 15. у мјесецу. 
 

Од плаћања боравишне таксе ослобо-
ђени су: 

  1.дјеца до (12) дванаест година 
старости. 

   2.слијепа, глува и остала лица са 
тешким психофизичким инвалидитетом. 
    3.учесници школских екскурзија које 
организују школске установе (основног, сре-
дњег и високог образовања). 
     4.лица која на лијечење у лијечилишта 
упуте здравствене установе. 
     5.лица која обављају сезонске послове 
са пријављеним боравком у туристичком 
мјесту. 
    6.лица која организовано бораве у сме-
штајном објекту ради извођења наставе, 
истраживања, еколошких и сличних акција, 
осим спортиста који се налазе на припремама 
и такмичењима. страни држављани који су по 
међународним прописима, конвенцијама и 
споразумима ослобођени плаћања таксе. 
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ГРАДИШКА 

 

  
 

 
 
Општинска изборна комисија Градишка на основу тачке 42. а у вези са тачкама 37. и 38. Упутства 

о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједице („Службени гласник Републике 
Српске“ 122/12 и 31/13) на сједници одржаној дана 18.10.2017. године д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
 

 о потврђивању резултата избора за избор чланова савјета мјесних заједница одржаног 

дана 15.10.2017. године 

 
I 

Општинска изборна комисија општине Градишка потврђује резултате за чланове Са-вјета мјесних 
заједница одржаних 15.10.2017. године, а како слиједи: 

 
 

01 БЕРЕК број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 219 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 193 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 26 
 

Р/Б 
КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ 

БРОЈ 
ГЛАСОВА 

1. БОГДАНОВИЋ ОСТОЈА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 94 

2. СЛАДОЈЕВИЋ НЕДЕЉКО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 91 

3. ПАЈДИЋ ПРЕДРАГ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 90 

4. МАРКОВИЋ БОРКА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 88 

5. АЏИЋ НЕБОЈША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 87 

6. ПРОЛИЋ ВИЦО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 87 
7. КЕРЕЗОВИЋ ЉИЉАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 80 
8. КОЈИЋ РАЈКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 80 
9. ЈОЈИНОВИЋ АНИТА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 78 

10. БАЛТА МИЛОРАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 76 

 
 

02 БИСТРИЦА 
број чланова 

савјета 
5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 156 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 141 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 15 
 
Р/Б  

КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ 
БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ШВРАКА ДАЛИБОР СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 84 

2.  ШВРАКА ДУШАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 73 

3.  ТУРУДИЈА РАДЕ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 62 

4.  ШЕРБУЛА МЛАДЕН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 52 
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5.  ШЕРБУЛА ХЕЛЕНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 43 

6.  ПЕТРОВИЋ ЖЕЉКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 
7.  ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 
8.  ЋУЛИБРК ДРАЖЕНКА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 39 
9.  ШПАНОВИЋ МИЛЕНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 32 
10.  КАРАН СЛОБОДАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 30 
11.  ЗЛОЈУТРО РАНКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 29 
12.  ЗЛОЈУТРО МИРКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 16 
13.  ЗЛОЈУТРО ДОБРИЛА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 13 
14.  МАНДИЋ БРАНКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 13 
15.  ГУСКИЋ НАДА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 8 
 
 

03 БОК ЈАНКОВАЦ број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 278 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 274 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 4 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  РАДОНИЋ ДРАГОМИР ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 102 

2.  БЈЕЛИЋ ГОРАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 87 

3.  РАЧИЋ СЛАВИША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 81 

4.  БАРАЋ НЕВЕНКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 78 

5.  ДРАГИЧЕВИЋ ЗОРАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 75 

6.  МАЛЕШЕВИЋ ЈАРМИЛА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 73 

7.  НИКОЛИЋ ЉУБИША ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 67 

8.  ВИДОВИЋ ЈАДРАНКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 63 
9.  РАЧИЋ МИОДРАГ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 63 
10.  СЛАДОЈЕВИЋ ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 62 
11.  АЛЕКСИЋ ДАЛИБОР ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 60 
12.  РАЦА БРАНИСЛАВ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 55 
13.  ПЕРИЋ МАНОЈЛО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 54 
14.  ГАЈИЋ ДУШКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 52 
15.  МИКИЋ СИНИША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 50 
16.  ПЕУЛИЂ ДАЛИБОРКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 48 
17.  РУЛИЋ ДРАГАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 47 
18.  ГАЈИЋ ВЛАДО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 45 
19.  ГАЈИЋ МИЉА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 44 
20.  ПЕЋАНАЦ САВА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 42 
21.  ТРЊАНИН ЗОРАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 34 
22.  БАРAЋ ЉУБИША УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 31 
23.  БАРАЋ ДАНИЦА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 15 
24.  ЗОРИЋ ЗОРАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 10 
25.  ВУКОБРАТ МИЛОВАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 4 
 

 

04 БРЕСТОВЧИНА број чланова савјета 7 

                    
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 405 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 403 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 
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Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 
ГЛАСОВА 

1.  БЕНЦУЗ ЉУБИША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 173 

2.  КОТАРАШ САЊА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 155 

3.  ШУШЊАР РАДЕ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 155 

4.  МЕЛНИК БОРИСЛАВ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 153 

5.  ЈАНКОВИЋ СЊЕЖАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 149 

6.  ВУЈАТ ЗОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 149 

7.  ПОЊАВИЋ АЊА  САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 125 

8.  ПАВИЋ САША ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 101 
9.  МИЉКОВИЋ НЕВЕН ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 93 
10.  ДУМОЊИЋ МИЛОРАД ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 91 
11.  ВРХОВАЦ ДРАГАНА ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 85 
12.  ТОМАС ВАЊА ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 83 
13.  ПЕЈИЋ СЛАЂАНА ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 81 
14.  ЗЕЉИЋ ДЕЈАН ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 77 
15.  БУДИЋ ДУШАН ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА БРЕСТОВЧИНА 46 
16.  ГЛИШИЋ ДАРИО УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 45 
17.  БАБИЧИЋ МИРОСЛАВ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 40 
18.  БОЖИЋ БОРИСЛАВ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 22 
19.  МУМАЛО НИКОЛА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 19 
20.  ШОБОТА МИЛОРАД ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 14 

 
 

05 ВАКУФ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 53 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 53 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ПАСПАЉ ДЕЈАН ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА ВАКУФ 37 

2.  ПАСПАЉ СЛАДАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 20 

3.  
КУРУЗОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 14 

4.  БАЊАЦ МАРИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 13 

5.  ТРКУЉА ДАРКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 13 

6.  ЉЕПОЈЕВИЋ ЖЕЉКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 8 
 
 

06 ВИЛУСИ број чланова савјета 5 

 
 

УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 36 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 36 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  РИСТИЋ САША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 30 

2.  КУКРИЋ ЈОВАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 28 

3.  СТРАЖИВУК ГОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 28 

4.  РИСТИЋ МИЛАДИН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 26 

5.  ГРАХОВАЦ ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 17 
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6.  ИЛИСИЋ НЕНАД СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 8 
7.  СТРАЖИВУК СЛАВИША УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 6 
 
 
 

07 ВРБАШКА број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 271 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 265 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 6 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
 ГРБИЋ ИЛИЈА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 174 

 ШИНИК СТАНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 137 

 МАРИЋ СТОЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 124 

 ШИНИК ДАЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 123 

 МАЦУРА БОЈАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 123 

 РАУШ ДАНИЈЕЛА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 121 
 МАЦУРА ДРАГОЉУБ УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 107 

 ВУКОСАВ МИЛАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 82 
 ДЕСАНЧИЋ МИЛИЦА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 81 
 ПУЉAРЕВИЋ СВЈЕТЛАНА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 70 
 
 
 

08 ГАШНИЦА број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 124 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 122 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ДАНИЛОВИЋ ДАЛИБОР ГРУПА ГРАЂАНА ГАШНИЦА 64 

2.  СЛАДОЈЕВИЋ БОЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 39 

3.  КУКАВИЦА ПЕТАР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 37 

4.  ЗВИЈЕРАЦ МИОДРАГ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 35 

5.  ПЕЈИЋ БРАНИСЛАВ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 30 

6.  ПОПОВИЋ СЛАЂАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 28 
7.  БЈЕЛАЈАЦ НЕНАД СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 25 
8.  ЦИКОТА ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 23 
 
 

09 ГОРЊА ЈУРКОВИЦА број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 70 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 70 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
 ГАЈИЋ МИКАИЛО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 64 

 ЛАЛОШ МИЛОРАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 44 
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 ЛАЛОШ ЈЕЛА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 40 

 ПОПОВИЋ ДУШАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 29 

 ПОПОВИЋ РОСА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 28 

 
 

10 ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 246 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 246 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ДОБРАШ РАДЕ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 188 

2.  ВУЈИЧИЋ БРАНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 181 

3.  ЂАКИЋ ЖЕЉКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 159 

4.  ДЕВИЋ ЉИЉАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 131 

5.  СТАЈЧИЋ ЖАРКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 77 

6.  ЂУКИЋ МИЛОРАД ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 70 
7.  ДМИТРОВИЋ ЗОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 62 
8.  ИЛИЋ МАЈА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 61 
9.  КЛИНЦОВ ВЛАДИМИР ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 54 
10.  ЏИНО ТИЈАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 48 

 
 

11 ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 340 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 339 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ПАНИЋ ЗВЈЕЗДАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 265 

2.  ЈЕРИЋ МИРОСЛАВ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 188 

3.  СРЕДОЈЕВИЋ  МИЛАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 183 

4.  ШИНИК СЛАЂАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 144 

5.  
СРЕДОЈЕВИЋ 

ДАЛИБОРКА 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 128 

6.  СУБОТИЋ ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 119 

7.  ГРМУША МИЛАНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 113 

8.  БАБИЋ ГОРАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 55 
9.  КАРЛИЦА СЛОБОДАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 52 

10.  
СТАНИШЉЕВИЋ 
ТИХОМИР 

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 47 

11.  ЈАЊЕТОВИЋ МИЛЕ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 46 
12.  ПАНИЋ МИЛЕ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 44 
13.  ДЕСАНЧИЋ ДРАГАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 34 
14.  КАРЛИЦА ГОРДАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 28 
15.  ВУЈИЋ ДРАГИША ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 27 

16.  ПАНИЋ ПРЕДРАГ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 26 
17.  НИКОЛИЋ ДУШКА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 23 
18.  ПЕЈИЋ ДРАГОМИР СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 23 
19.  ИЛИШЕВИЋ ГОРАН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 22 
20.  БОРКОВИЋ НИКОЛИНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 20 
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21.  БАБИЋ ЖЕЉАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 16 
22.  ШУКАЛО ДИЈАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 12 

 
 

12 ГРБАВЦИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 200 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 200 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
 ЈЕФТЕНИЋ РАДОВАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 105 

 БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 85 

 ГИГОВИЋ МИРКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 80 

 ЦВИЈИЋ ЖЕЉКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 77 

 ШМИТРАН НЕНАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 73 

 БАБИЧИЋ МАРИНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 69 
 МИЉАНОВИЋ НЕВЕНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 64 
 ЧИКИЋ НЕМАЊА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 64 
 ЈЕФТЕНИЋ МИРЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 60 
 ШМИТРАН ИЗЕТА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 49 
 ЦВИЈИЋ НЕНАД СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 25 

 
 

13 ДОЛИНА број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 169 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 169 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
 ПАРИПОВИЋ ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 40 

 ПАВИЋ ЈЕЛЕНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 34 

 ПЕРИЋ МОМЧИЛО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 33 

 КОВАЧЕВИЋ ЖИВКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 32 

 ЂУКИЋ РАДЕНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 30 

 
 

14 ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 143 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 139 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 4 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
 ШУШЊАР ГОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 103 

 КЕЦМАН ДИЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 67 

 ЛУКИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 62 

 ШОБОТА РАНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 50 

 ЛУКИЋ РОСА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 

 СУБОТИЋ ЈАСМИНКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 22 
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 САВАНДИЋ РАНКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 20 
 ШУШЊАР ТАЊА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 16 

 
 

15 ДОЊИ ПОДГРАДЦИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 230 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 226 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 4 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  МАЛЕШЕВИЂ МИХАЈЛО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 103 

2.  ЈАНКОВИЋ МИЛЕНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 95 

3.  ИЛИШЕВИЋ НЕМАЊА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 83 

4.  ВУКАШИНОВИЋ БОЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 80 

5.  ПУЉАРЕВИЋ НЕДЕЉКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 79 

6.  КУТИЋ ЈОВАНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 59 
7.  ИЛИШЕВИЋ ГОРАН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 59 
8.  КЕВИЋ ДИЈАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 58 
9.  ЈAНКОВИЋ БРАНКО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 54 
10.  КОСОВИЋ ОСТОЈА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 29 
11.  ЈАЊЕТОВИЋ СВЈЕТЛАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 22 

 
 

16 ДРАГЕЉИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 64 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 64 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ОБРАДОВИЋ МИЛАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 50 

2.  ОБРАДОВИЋ АЛЕКСАНДРА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 42 

3.  ЂУРИЋ БОРИС САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 35 

4.  УГРЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 30 

5.  ГАЛИЋ МИЛЕНКО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 29 

6.  БЈЕЛОВУК СЛАВИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 19 
 
 

17 ДУБРАВЕ број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 142 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 142 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  АЛАГИЋ ЕНВЕР СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 113 

2.  СПАХИЋ ДИНДИЋ ТЕХВИДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 80 

3.  РАКОВИЋ ИСМЕТ СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 73 

4.  ДЕЛИЋ ИБРАХИМ СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 69 

5.  КЛИКО ШЕВАЛ СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 65 
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6.  ЧАТАК МЕХМЕД СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 61 

7.  ПИВАЧ АЈША СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 53 

 
 

18 ЕЛЕЗАГИЋИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 165 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 163 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ЖИВКОВИЋ БОЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 144 

2.  КУЗМИЋ РАДМИЛА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 130 

3.  ТОШИЋ СЛАВКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 126 

4.  ГРУЈИЋ АНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 122 

5.  МИЛАКОВИЋ МИЛАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 114 

6.  СТОЈНИЋ БРАНКО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 37 
 
 

19 ЖЕРАВИЦА број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 117 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 116 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
 ДЕЈАНОВИЋ ТИХОМИР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 45 

 ЈАЊАНИН МАРИЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 

 ПАУКОВИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 38 

 КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 34 

 ШАРИЋ ЗЛАТА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 31 

 БЈЕЛОВУК МИРЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 29 

 ВРАНИЋ СМИЉА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 29 

 КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 22 
 
 

20 ЈАБЛАНИЦА број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 233 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 222 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 11 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ДОНЧИЋ РАДИСЛАВ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 151 

2.  МИЈАТОВИЋ ВЕСНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 134 

3.  ШЕШУМ НЕНАД ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 130 

4.  МИСИМОВИЋ СЊЕЖАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 127 

5.  КОТУР МИЛОВАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 120 

6.  БАБИЋ БОЖО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 72 
7.  БЈЕЛОВУК НЕНАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 52 
8.  БУРАЗОР АНИТА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 45 
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9.  ЛУКИЋ ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 36 
10.  КОСАНОВИЋ ДУШАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 36 
11.  МИСИМОВИЋ МИЛАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 22 

 
 

21 ЈАЗОВАЦ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 61 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 61 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
 НИКОЛИЋ БРАНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 40 

 ЉУБОЈЕВИЋ РАНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 28 

 ЉУБОЈЕВИЋ ШТЕФИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 24 

 ЂУРЂЕВИЋ РАДИСЛАВКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 18 

 ПОПОВИЋ ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 18 

 
 

22 ЈУРКОВИЦА број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 109 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 103 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 6 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  ГАЈИЋ ДРАГОЉУБ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 83 

2.  ДАКИЋ БОШКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 61 

3.  БАБИЋ МИРЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 58 

4.  ДАКИЋ МИЛИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 55 

5.  ПОПОВИЋ ДУШАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 44 

6.  МИХАЉЧИЋ ДРАГОЉУБ ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 29 
7.  САЛДУМ ГОРАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 22 
8.  ЖИВАНОВИЋ ДРАГАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 18 
9.  ЖИВАНОВИЋ ГОРАН  ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 18 
10.  ПОПОВИЋ БРАНКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 16 
11.  САЛДУМ СМИЉА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 4 
 

 

23 КИЈЕВЦИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 124 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 122 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

ГЛАСОВА 
1.  МАЈДАНАЦ ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 120 

2.  КУЧУК МАРИЈА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 58 

3.  СТИЈАКОВИЋ СТАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 57 

4.  ШОКЧЕВИЋ МИЛОРАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 56 

5.  АЏИЋ ЗОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 54 
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24 КОЗИНЦИ број чланова савјета 7 

 
 

УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 481 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 470 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 11 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  ПАВИЋ ИГОР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 252 

2.  МАРИНКОВИЋ ГОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 252 

3.  ВРХОВАЦ МИЛЕНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 246 

4.  ГОЛИЋ ИЛИЈА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 225 

5.  ИЛИНЧИЋ НИКОЛА  САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 218 

6.  МИЛЕТИЋ НАДА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 194 

7.  СТИЈАКОВИЋ ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 185 

8.  МЕКИЊИЋ СЛАВКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 110 
9.  ВИДОВИЋ ЈАЊАНИН ВАЊА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 91 
10.  ЛАЗИЋ СТЕФАН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 68 
11.  ШМАЊА СВЕТИСЛАВ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 65 
12.  ПЕТКОВИЋ БОЈАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 62 
13.  СУВАЈЧЕВИЋ ЗОРИЦА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 59 
14.  ДОВЕДАН ГОРАН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 55 
15.  ТУТИЋ ДАМИР УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 46 
16.  ЛАЗИЋ ГОРАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 43 
17.  ПЕРИЋ ДРАГАНА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 36 
18.  ВУКОВИЋ СРЂАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 35 
19.  ГОЛИЋ ДРАГАНА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 29 
20.  ВУКОВИЋ ДУШКА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 24 
21.  ПЕРИЋ МИЛЕНКО УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 22 
22.  КОЗИЋ ЖИВКО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 17 
 

 

25 КОЧИЋЕВО број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 225 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 221 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 4 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  ДЕСПОТОВИЋ ЖЕЉКА АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО 156 

2.  НОВАКОВИЋ ЖЕЉКА АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО 133 

3.  ГУБЕРИНИЋ МИРА АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО 133 

4.  ВУКОТИЋ ВЛАДО АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО 133 

5.  ЛУЧИЋ ГОРАН АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО 131 

6.  ТРКУЉА МИЛАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 60 
7.  ЈАГОДИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 52 
8.  ДРИНИЋ МИРА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 48 
9.  ГАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 47 
10.  ЈАГОДИЋ МИЛОШ ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 35 
11.  ЈАГОДИЋ ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 34 
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26 КРАЈИШНИК број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 98 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 98 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1. БРКИЋ ДАМЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 98 

2. ШУКАЛО ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 98 

3. ШМИТРАН НОВАК САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 98 

4. СУБОТИЋ БОЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 98 

5. ЋОСИЋ МИЛЕ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 98 

 
 

27 КРУШКИК број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 142 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 141 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  МАКИВИЋ ДРАГО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 72 

2.  ШМИТРАН ДЕНИС САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 67 

3.  ЉОЉИЋ СЛАВКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 59 

4.  ПЕРИЋ ГОРИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 55 

5.  ШМИТРАН ДРАГУТИН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 55 

6.  ВУКАЈЛОВИЋ НАТАША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 44 

7.  СТАЈЧИЋ НЕДЕЉКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 

8.  МОДРИНИЋ ДАНИЈЕЛ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 34 
9.  ВАСИЋ МИРОСЛАВА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 30 
10.  БАКИЋ МИЛАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 24 
11.  ЛУКИЋ ДРАГАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 23 
12.  ИЛИШЕВИЋ НИКОЛА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 19 
13.  ЛУКИЋ ЈУГОСЛАВ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 13 
 

 

28 ЛАМИНЦИ број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 238 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 238 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ВУКОВИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 125 

2.  ДЕЈАНОВИЋ НЕДЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 125 

3.  ЛИСИЦА РАНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 116 

4.  МАРЈАНОВИЋ САША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 89 

5.  ВУЈАТ САНДА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 88 

6.  МАРЈАНОВИЋ МИЛАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 85 

7.  ТОДОРОВИЋ ТАМАРА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 82 

8.  ВУКОВИЋ ДРАГИША ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 46 
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9.  СТОЈЧЕВИЋ УГЉЕША УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 43 
10.  КЕСИЋ БРАНИСЛАВ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 27 
11.  ВУЈАТ ЖЕЉКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 24 
12.  КОНДИЋ БОЈАН СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 22 
13.  ВУЈАНОВИЋ МИРЈАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 20 
14.  МИКАЋ БОРКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 19 
15.  ВУЈАНОВИЋ БРАНКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 19 
16.  СМИЉАНИЋ ДРАГАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 18 
 

 

29 ЛАМИНЦИ БРЕЗИЦИ број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 421 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 413 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 8 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  КРАГУЉ НИКОЛА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 224 

2.  КАЧАВЕНДА ВЛАДИМИР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 212 

3.  БОЖИЋ СТЕВО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 200 

4.  ТИМАРАЦ ЉУБИСАВ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 197 

5.  ТОМИЋ ЈОКИЋ ТАЊА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 195 

6.  ЈОВИШИЋ ЦВИЈЕТА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 186 

7.  ЦУМБО МАРИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 183 

8.  МРАКИЋ БРАНИСЛАВ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 127 
9.  САРАЈЛИЋ ЂОКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 109 
10.  БОЖИЋ СЛОБОДАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 102 
11.  ВОРКАПИЋ ЉИЉАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 100 
12.  КИСИН ТОМО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 98 
13.  ПАВИЋ ВЕСНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 97 
14.  САВАНДИЋ МАЈА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 93 
15.  ЋИМИЋ РАЈКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 41 
16.  МИЉКОВИЋ ПРЕДРАГ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 37 
17.  МАКИТАН ИВАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 31 
18.  СИМИЋ СУЗАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 26 
19.  БЕНЦУЗ МИЛОДАНКА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 14 
 

 

30 ЛИСКОВАЦ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 68 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 68 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 

 ДЕМО ЕМИР ГРУПА ГРАЂАНА ПАТРИОТИ ЛИСКОВАЦ 59 

 ШКОДРИЋ МУСТАФА ГРУПА ГРАЂАНА ПАТРИОТИ ЛИСКОВАЦ 32 

 ФАЈКОВИЋ АМИР ГРУПА ГРАЂАНА ПАТРИОТИ ЛИСКОВАЦ 27 

 РИЗВАНОВИЋ ЕМИРА ГРУПА ГРАЂАНА ПАТРИОТИ ЛИСКОВАЦ 24 

 ГАНИБЕГОВИЋ НАИМА ГРУПА ГРАЂАНА ПАТРИОТИ ЛИСКОВАЦ 23 
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31 ЛУЖАНИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 105 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 105 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  ЦВИЈИЋ ДРАГИША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 68 

2.  БАЈИЋ НЕНАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 66 

3.  БАЈИЋ МИХАЈЛО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 65 

4.  БАЈИЋ ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 55 

5.  ГАЛИЋ ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 41 

6.  КНЕЖЕВИЋ МИЛАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 41 
 

 

32 МАЧКОВАЦ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 103 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 102 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  ПЕРИЋ ГОРАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 59 

2.  ЗЕЛЕНИКА ЈАСНА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 54 

3.  ПРУГИНИЋ БОГДАНКА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 52 

4.  КРЊАЈИЋ ЗОРАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 52 

5.  КАЈТЕЗ МИЛАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 51 

6.  БАРАЋ ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 
7.  РАЦА РАДЕНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 41 
8.  ГАВРИЛОВИЋ МИЛЕНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 35 
9.  РАЦА ЈОВАНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 32 
10.  ПИНТАРИЋ ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 31 
 

 

33 МАШИЋИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 173 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 172 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  НИНИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 118 

2.  КАЛАЈЏИЋ МИЛЕ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 111 

3.  ПЕПИЋ СЛАВЕНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 90 

4.  СТОЈНИЋ БОЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 88 

5.  ПЕПИЋ ВЕЛИМИР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 88 

6.  ДОБРЊАЦ БРАНКО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 33 
7.  УСОРАЦ ЉУБОМИР ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 31 
8.  БАЈИЋ РАНКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 30 
9.  РАКОВИЋ ДРАГАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 26 
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10.  РАКОВИЋ СЛАЂАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 19 
11.  ДОБРЊАЦ БОРИСЛАВ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 18 
12.  БАЈИЋ ДРАГАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 15 
13.  РАКОВИЋ СЛАВИЦА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 15 
14.  БАШТИНАЦ БРАНКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 14 
15.  БАЊАЦ ДРАШКО УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 14 

16.  
УСОРАЦ ИЛИСИЋ 
РАДМИЛА 

УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 10 

 

34 МИЛОШЕВО БРДО број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 179 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 173 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 6 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  ДАНИЛОВИЋ ЉУБАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 43 

2.  МИРЈАНИЋ СИМО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 37 

3.  СУБОТИЋ МИЛАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 34 

4.  СУБОТИЋ ДРАГИЦА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 33 

5.  ДАНИЛОВИЋ МИЛКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 32 

6.  ДРАГИШИЋ МИХАЈЛО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 30 
7.  ДРАГИШИЋ ДУШКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 29 
8.  МИЛИВОЈАЦ НЕМАЊА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 20 
9.  ЛУКИЋ ДЕСА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 19 

10.  
МАЈСТОРОВИЋ ВУКОТИЋ 
 СТОЈА 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 
16 

 
 

35 МИЉЕВИЋИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 70 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 69 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ЛУКИЋ ЖЕЉКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 66 

2.  ИЛИЋ ЗОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 66 

3.  
КАРАПЕТРОВИЋ 

СВЈЕТЛАНА 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 
65 

4.  КАРАПЕТРОВИЋ СТЕВО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 64 

5.  ГАЈИЋ ВАСКРСИЈА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 62 

 
 
 
 

36 МИЧИЈЕ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 39 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 39 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 
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Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 
 ГЛАСОВА 

1.  ЋОРКОВИЋ АНГЕЛА ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА МИЧИЈЕ 37 

2.  КУРТОВИЋ ЈОСИП ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА МИЧИЈЕ 13 

3.  БИЈЕЛИЋ БОРИСЛАВ ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА МИЧИЈЕ 3 

4.  ЋОРКОВИЋ ИВИЦА ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА МИЧИЈЕ 3 

 
 

37 НОВА ТОПОЛА број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 342 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 327 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 15 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ЖМИРИЋ ОГЊЕН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 206 
2.  ШУШЊАР ДЕЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 193 
3.  СЛАДОЈЕВИЋ ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 183 
4.  ШИНИК ЉИЉАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 159 
5.  ПАУКОВИЋ СИНИША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 157 
6.  МИЛЕШЕВИЋ НЕВЕНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 140 
7.  МИЛИЋ ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 139 
8.  ШЕАТОВИЋ МИЉАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 89 
9.  ПОПОВИЋ ДРАГАН УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 67 
10.  СЛАДОЈЕВИЋ ДРАГИША УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 55 
11.  ПЛОТАН  ДАРИЈА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 49 
12.  ВРАЊЕШ ДРАГИША СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 36 
13.  МИЛАКОВИЋ НЕВЕНА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 28 
14.  МАРИНКОВИЋ ЂОРЂО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 28 
15.  КРЕЋА БОЖАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 26 
16.  КЕЦМАН МИРЈАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 20 
17.  ГРАХОВАЦ МИЛАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 19 
18.  МАНДИЋ ЈЕЛЕНА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 18 
19.  МАРКОВИЋ МИРЈАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 14 
 

 

38 НОВО СЕЛО број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 72 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 70 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  СМИЉАНИЋ ДРАГИША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 42 

2.  РАЧИЋ БРАНО ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 36 

3.  ГАШИЋ ЉИЉАНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 35 

4.  ВУКОВИЋ НЕДЕЉКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 33 

5.  ЈАНКОВИЋ ГОРАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 33 

6.  БОГОЈЕВИЋ ГОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 32 
7.  ПУЉИЋ БРАНИСЛАВ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 31 
8.  БОГОЈЕВИЋ КАТИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 30 
9.  ЂУРИЋ СНЕЖАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 25 
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40 ОРАХОВА број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 101 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 97 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 4 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ХЕВЕШЕВИЋ МУРИС СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 84 

2.  СЕЈКИЋ РАЗА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 62 

3.  АВДИЋ РИЗВАН СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 51 

4.  ДУДАКОВИЋ АДИСА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 45 

5.  ЖИЖАК ХАСАН СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 40 

6.  ЗИЛЏИЋ МЕХО СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 38 

7.  ТАХИЋ УМИЈА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 34 

8.  ДУДАКОВИЋ ХАЛИДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 22 
 

 

41 ПЕТРОВО СЕЛО број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 106 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 106 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 70 

2.  ЏАЈИЋ ДУШАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 67 

3.  АРЕЖИНА МИРЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 51 

4.  ВУЈИЋ ЈОВИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 34 

5.  ДОБРАШ МИЛОШ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 24 

6.  ПУЗИЋ СЊЕЖАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 18 
7.  ДОБРАШ ДАНИЈЕЛА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 16 
 

 

42 РОВИНЕ број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 238 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 232 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 6 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  ВУЈИЋ ДРАГО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 92 

2.  ДОШЕНОВИЋ МИЛОРАД ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 82 

3.  БЕГОВИЋ МУХАРЕМ ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА РОВИНЕ 78 

4.  ПОПРАВАК ДЕЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 76 

5.  ГРГИЋ САМИР ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА РОВИНЕ 76 

6.  БЕГАНОВИЋ АРИФ ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА РОВИНЕ 73 

7.  ДУВЊАК АЛЕКСАНДРА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 69 

8.  БОРОЈА НИКОЛИНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 68 
9.  ГРГИЋ ХАСИБА ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА РОВИНЕ 68 
10.  ЧАКИЋ МИРСАД ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА РОВИНЕ 68 
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11.  БИЛИЋ ДРАГОЉУБ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 67 
12.  КАХРИЋ ХАШИМА ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА РОВИНЕ 65 
13.  ЋУЛУМ ДАРКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 64 
14.  ЗЕЦ ЂУРО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 62 
15.  СТАНИШИЋ ВОЈНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 53 
16.  КРАВАРУШИЋ ЈОВАНКА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 51 
17.  ВУКЕЛИЋ СТЕВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 50 
18.  МАРКОВИЋ РОСА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 
 

 

43 РОГОЉИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 224 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 210 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 14 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ВАСИЉЕВИЋ СЛАВКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 140 

2.  АНТИЋ ЉУБИНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 132 

3.  ЦВЈЕТКОВИЋ ВЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 118 

4.  ГОЛУБОВИЋ РАНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 111 

5.  ХРВАЋАНИН ЉУБИНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 107 

6.  СЛИЈЕПЧЕВИЋ ОСТОЈА УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ,,МАЈКА“ РОГОЉИ 65 
7.  СЛАДОЈЕВИЋ БОРИСЛАВ УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ,,МАЈКА“ РОГОЉИ 56 
8.  ЦВЕТКОВИЋ ЉУБОМИР УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ,,МАЈКА“ РОГОЉИ 54 
9.  ЦВЈЕТКОВИЋ ГОРДАНА УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ,,МАЈКА“ РОГОЉИ 38 
10.  ЦВЕТКОВИЋ МИРА УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ,,МАЈКА“ РОГОЉИ 35 
 

 

44 РОМАНОВЦИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 152 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 151 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ВИЦАНОВИЋ БОГДАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 89 

2.  ЛУКАНОВИЋ ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 83 

3.  ЂУРИЧИЋ МАРА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 77 

4.  КЕСИЋ ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 69 

5.  МИЛАНОВИЋ НЕНАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 61 

6.  ПЕТКОВИЋ ДРАГО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 33 
7.  МИЛАНОВИЋ ЉУБИША СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 29 
8.  ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДРА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 20 
9.  СТАЈЧИЋ МИОДРАГ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 18 
10.  МИЛАНОВИЋ СУЗАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 10 
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45 СЕЊАК број чланова савјета 9 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 472 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 462 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 10 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  МИКИЋ ДАНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 232 

2.  КОШПИЋ ДРАЖЕН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 217 

3.  ВИДАЧКОВИЋ БРАНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 200 

4.  МАЦУРА НЕВЕНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 198 

5.  СЕМБЕР ГОРАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 194 

6.  БОРКОВИЋ АНКИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 193 

7.  КНЕЖЕВИЋ РАДОМИР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 190 

8.  ТИМАРАЦ УГЉЕША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 180 

9.  ГАНИЋ БОЖАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 176 

10.  РИСТИЋ ДУШАН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 64 
11.  ЂУНИЋ МИЛКИЦА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 61 
12.  ДРИНИЋ МАРА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 59 
13.  ШЕСТИЋ БЛАГОЈА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 58 
14.  ИЛИБАШИЋ РАДОЈКА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 56 
15.  РАТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 56 
16.  МАЈДАНАЦ МЛАДЕН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 55 
17.  АНТОНИЋ РАДОСАВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 53 
18.  ФРАНЦУЗ ЗОРКА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 49 
19.  РАДИЋ АЛЕКСАНДАР СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 48 
20.  МИЉИЋ МИТАР СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 46 
21.  ВРАНИЋ АЛЕКСАНДРА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 44 
22.  ШОБОТ ДАНИЛО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 41 
23.  ЋОСИЋ ОЛИВЕРА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 40 
24.  БОРЈАНОВИЋ МИРА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 38 
25.  ДОДИК САЊА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 36 
26.  ПАНИЋ МУХИБА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 27 
27.  ЈАНКОВИЋ НИКОЛА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 26 
28.  ШЕСТИЋ БРАНКИЦА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 18 
29.  ГИГОВИЋ ПРЕДРАГ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 16 
 

 

46 СЕФЕРОВЦИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 140 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 137 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 3 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ШКРБИЋ БОРИША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 81 

2.  КАТАЛИНА ТАЊА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 62 

3.  САБЉИЋ ДРАГОЉУБ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 59 

4.  ЦЕРОВАЦ ЉУБОМИР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 56 

5.  ШКРБИЋ БРАНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 53 

6.  БУРСАЋ ГОРАН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 49 
7.  БУРСАЋ ЉИЉАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 45 
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8.  ВАСИЋ ЗЛАТКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 42 
9.  САБЉИЋ МИЋО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 42 
10.  КАТАЛИНА ЗДРАВКА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 35 
11.  САБЉИЋ ВЕДРАН ПРИЈЕДЛОГ ГРУПЕ ГРАЂАНА СЕФЕРОВЦИ 25 
12.  БУРСАЋ СВЕТЛАНА ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 11 
 

 

47 СОВЈАК број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 109 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 107 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  СОЛДАТ ЉУБОМИР  САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 73 

2.  РАЦА МИХАЈЛО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 66 

3.  ВЕЉИЋ ДРАГО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 65 

4.  СТОЈАКОВИЋ СУЗАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 59 

5.  ВИДОВИЋ ЈЕЛЕНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 54 

6.  СТАЈИЋ ДРАГО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 25 
7.  ЧОЛАКОВИЋ ДРАГАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 22 
8.  ГОНЧИН ЈАСНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 21 
9.  ПРПОШ МИЛИВОЈ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 21 
10.  ГОНЧИН ВЛАДО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 19 
11.  АЛАША ТАЊА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 15 
12.  ГОЈКОВИЋ МИЛЕ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 7 
13.  ГОЈКОВИЋ СТОЈАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 7 
14.  МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 5 
15.  ЦВИЈИЋ ДРАГОЉУБ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 4 
 

 

48 СТАРА ТОПОЛА број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 110 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 108 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  БИЛБИЈА ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 74 

2.  ШОКЧЕВИЋ ЗДРАВКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 73 

3.  КОЧИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 70 

4.  БИЛБИЈА НАТАЛИЈА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 67 

5.  КОЗИЋ СВЈЕТЛАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 47 

6.  ТОПАЛОВИЋ ПАВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 11 
7.  ДОБРАШ МИЛЕНКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 10 
8.  КРЕЈИЋ КШАН ЗВЈЕЗДАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 7 
9.  ГВОЗДЕН ПЕТАР СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 3 
 
 
 
 
 



Број 8                                          „Службени гласник општине Градишка“                            Страна 
 

145 

49 ТЕКИЈА број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 84 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 82 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  БОШЊАК ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 55 

2.  ДОБРИЋ МИЛОРАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 44 

3.  БАБИЋ ДУШАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 

4.  РАДОНИЋ НАТАША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 42 

5.  СУБАШИЋ ЂУРО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 39 

6.  МАЈСТОРОВИЋ МИКАИЛО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 38 

7.  ЈУНГИЋ ТАМАРА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 36 

8.  МЕШИЋ АЛЕН СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА  БИХ 26 
9.  ДУБИЧАНАЦ КАСИМ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА  БИХ 17 
10.  ХАЏИАЛАГИЋ  ДАРМИН СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА  БИХ 16 
11.  ХАЏИХАФИЗОВИЋ ЕКРЕМА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА  БИХ 10 
12.  МЕДАНХОЏИЋ САНЕЛА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА  БИХ 9 
 

 

50 ТРЕБОВЉАНИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 63 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 63 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ГИГОВИЋ МИЛОШ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 35 

2.  ГУСКИЋ МИЛАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 32 

3.  САВИЋ НАТАША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 31 

4.  ГИГОВИЋ МАРИЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 14 

5.  ШЕТКИЋ СТОЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 10 

 
 

51 ТРОШЕЉИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 146 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 144 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 2 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  РАТКОВИЋ МИРКО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 70 

2.  ГАЈИЋ БОРО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 57 

3.  ЋУЛИБРК БРАНИСЛАВ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 51 

4.  РАТКОВИЋ ЈЕЛЕНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 45 

5.  ГВОЗДЕН ЉИЉАНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 43 

6.  ГАЈИЋ ТАЊА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 40 
7.  СТОЈАКОВИЋ МИРО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 32 
8.  ГВОЗДЕН ЈОВАНКА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 28 
9.  СЛАДОЈЕВИЋ МИЛЕ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 25 
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10.  РАТКОВИЋ БОЈАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 22 
11.  ЗЕЛОНКА МАРЈАН ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 22 
12.  СЛАДОЈЕВИЋ МИЛЕНА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 14 
 

 

52 ТУРЈАК број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 242 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 242 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  МИРЈАНИЋ НЕНАД САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 152 

2.  ЧУПИЋ МИРКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 150 

3.  СЛИЈЕПЧЕВИЋ ВЕДРАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 133 

4.  САМАРЏИЈА МИЛЕНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 119 

5.  ПЕПИЋ ДРАГАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 110 

6.  СТОЈНИЋ СЛАВИША УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 42 
7.  ШМИТРАН ДРАГОЈА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 40 
8.  БОРКОВИЋ ВАСИЛИЈА ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 36 
9.  МИРЈАНИЋ МИРА УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 31 
10.  СУБОТИЋ МЛАДЕН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 26 
11.  САМАРЏИЈА ДАЈАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 23 
12.  ШУКАЛО МИЛУТИН СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 23 
13.  ШУКАЛО МИЛИЦА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 18 
14.  ЈОКИЋ САВО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 11 

 
 

53 ЦЕНТАР број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 246 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 239 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 7 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  КОВАЧЕВИЋ СВЈЕТЛАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 138 

2.  РАПАИЋ АЛЕКСАНДАР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 137 

3.  ТОДОРОВИЋ ГОРДАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 135 

4.  МАРЈАНОВИЋ ДРАГАН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 133 

5.  МИРОШЉЕВИЋ ПАВЛЕ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 130 

6.  КЕСИЋ ЈАЊИЋ ТАТЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 127 

7.  КЕВИЋ МИОДРАГ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 126 

8.  
ЖИВАНОВИЋ МИОДРАГ 
ЦОФА 

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 77 

9.  ПАСПАЉ ДАРКО ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 35 
10.  ИЛИШЕВИЋ ТУЧЕН ИВАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 27 
11.  ОБРАДОВИЋ ЈОВАН СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 27 
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54 ЦЕРОВЉАНИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 212 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 211 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  МИЛАНОВИЋ НОВО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 183 

2.  ЉУБОЈЕВИЋ МЛАДЕН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 135 

3.  ЂУКИЋ ЈОВАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 130 

4.  РАДИЋ БОРИСЛАВ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 129 

5.  ТРКУЉА МИЛИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 114 

6.  ПЈАНИЋ СЛАЂАНА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 49 
7.  ДАЈИЋ МИЛАДИН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 34 
8.  СЛИЈЕПЧЕВИЋ СТОЈАН ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 22 
 

 

55 ЦИМИРОТИ број чланова савјета 5 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 101 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 101 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 0 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ  

ГЛАСОВА 
1.  ЈАЊАНИН МИЛЕНКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 67 

2.  ЉОЉИЋ МИОДРАГ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 57 

3.  ЂУНИЋ МИРЈАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 55 

4.  ЉОЉИЋ АЛЕКСАНДАР САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 43 

5.  ЉОЉИЋ РАДМИЛА  САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 31 

 

56 ЧАТРЊА број чланова савјета 7 

 
УКУПАН БРОЈ ЛИСТИЋА У КУТИЈИ 237 
ВАЖЕЋИ  ЛИСТИЋИ 236 
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋИ 1 

 
Р/Б КАНДИДАТ ПРЕДЛАГАЧ БРОЈ 

 ГЛАСОВА 
1.  МИЛИВОЈЕВИЋ ЖЕЉКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 103 

2.  РОКИЋ ЖИВКО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 91 

3.  РАДОВИЋ МЛАДЕН САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 88 

4.  РИСТИЋ НАТАША САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 85 

5.  ТЕШИЂ МИШО САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 85 

6.  БРАЈИЋ МИЛИЦА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 83 

7.  БОСАНЧИЋ МИЋО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 83 

8.  ДОБРЊАЦ ЈОВАНА САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД 75 
9.  ПЕРИШИЋ НЕДЕЉКО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 69 
10.  СТРУНИЋ СТЕВО СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 62 
11.  УГРЕНОВИЋ СТОЈАНКА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 59 
12.  БУНИЋ РАДМИЛА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 54 
13.  БРДАР ЂОРЂЕ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 46 
14.  ТИМАРАЦ ГОРДАНА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 44 
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II 

Избори за чланове Савјета мјесне заје-
днице Обрадовац ће се поновити 05.11.2017. 
године у времену од 9 до 12 часова из разлога 
недовољног броја присутних грађана (бирача) на 
збору грађана на дан провођења избора. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се на веб страници општине 
Градишка, у Службеном Гласнику општине Гр-
адишка и на огласној плочи општине Гради-шка. 

 
Број:01-03-1-84/17 
Датум:18.10.2017. године 
                               Предсједница 
                              Општинске изборне комисије 
                                       Нада Живковић с.р. 
 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 Општинска изборна комисија Гради-шка 
на основу члана 18. Изборног закона Репу-блике 
Српске (“Службени гласник Репу блике Српске” 
бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), 
тачке 8.3., а у вези са тачкама 8.1. и 8.2. Упутства 
о организацији и спровођењу избора за чланове 
савјета мјесне заједнице (“Службени гласник 
републике Српске” 122/12 и 31/13) на сједници 
одржаној дана 16.10.2017. године донијела је 
 

О Д Л У К У 

 

о понављању избора за избор чланова Савјета 

мјесне заједнице 010Б039 Обрадовац у 

општини Градишка на дан 05.11.2017. године 

 

Члан 1. 
 Расписују се поновни избори за избор 
чланова Савјета мјесне заједнице 010Б039 
Обрадовац на дан 05.11.2017.године (недјеља), у 
времену од 09:00 -17:00 часова. 
 

Члан 2. 

Поновни избори из члана 1. одлуке ра-
списују се из разлога што на Збору грађана за 
избор чланова савјета није био присутан 
довољан број грађана. 
 

Члан 3. 

Поновни избори проводе се на основу 
кандидатских листи и Извода из Централног 
бирачког списка који су кориштени на избору 
чланова Савјета на дан 15.10.2017.године, а 
којем није присуствовао довољан број грађана. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Градишка”, на огласној плочи општи-
не Градишка и на интернет страници општине 
Градишка. 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина општине Градишка на сје-
дници одржаној дана 28.07.2017.године донијела 
је Одлуку о расписивању избора за избор чла-
нова Савјета мјесних заједница и сазивању збора 
грађана мјесних заједница на подручју општине 
Градишка на дан 15. окро-бар 2017.године у 
времену од 09,00 до 17,00 часова.. 
 Наведеном Одлуком прописан је број 
чланова Савјета који се бира за мјесне заје-
днице. 
 Статутом општине Градишка (“Слу-
жбени гласник општине Градишка”, број 4/17) 
одредбом члана 128. прописано је: 

„Члан 128.  
(1) Савјет бирају бирачи уписани у 

централни бирачки списак на зборовима грађа-
на, који имају пребивалиште на подручју мјесне 
заједнице, непосредно, тајним гласањем у скла-
ду са законом и упутством Републичке изборне 
комисије.  

(2) Савјет мјесне заједнице је изабран 
ако је на збору грађана гласало: 

а) у мјесној заједници која има до 1.000 
регистрованих бирача – најмање 30 бирача, 

б) у мјесној заједници која има од 1.000 
до 3.000 регистрованих бирача – најмање 50  
бирача, 

в) у мјесној заједници која има од 3.000 
до 10.000 регистрованих бирача, најмање 75 
бирача и 

г) у мјесној заједници која има више од 
10.000 регистрованих бирача – најмање 100 
бирача. 

(3) За чланове Савјета изабрани су 
кандидати који су добили највећи број гласова 
бирача који су гласали на збору грађана. 
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 Одлуком Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине број 06-1-07-2-952-2/17 од 
26.09.2017.године о утврђивању извода из 
Централног бирачког списка, којим је утврђено 
да мјесна заједница Обрадовац садржи на 
Изводу из бирачког списка 2492 бирача. 
 На изборе 15.октобра 2017. године иза-
шло је 39 бирача, што није довољно да би 
избори били ваљани ( у односу на број бирача 
потребно је да изађе 50 бирача). 
 На основу изложеног Општинска избо-
рна комисија Градишка у складу са чланом 18. 
Изборног закона Републике Српске (“Службе-ни 
гласник Републике Српске” бр. 34/02, 35/03, 
24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), тачком 8.3., а у вези 
са тачкама 8.1. и 8.2. Упутства о органи-зацији и 
спровођењу избора за чланове савјета мјесне 
заједнице (“Службени гласник републике 
Српске” 122/12 и 31/13) на сједници одржаној 
дана 16.10.2017. године донијела је Одлуку као у 
диспозитиву. 
 Против ове одлуке допуштен је при-
говор Општинској изборној комисији Градишка 
у року од 24,00 сата од дана објављивања на 
огласној плочи и интернет страници општине 
Градишка. 
 Приговор се подноси у писаној форми 
Општинској изборној комисији Градишка или 
путем поште. 
 
Број:01-03-1-83/17 
Датум:16.10.2017. године 
                               Предсједница 
                              Општинске изборне комисије 

                          Нада Живковић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕТИЧКИ ОДБОР  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 
 

На основу члана 133. став (2) Посло-
вника о раду Скупштине општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
6/17) и члана 11. став 1. Пословника о раду 
Етичког одбора Скупштине општине Гради-шка, 
Етички одбор Скупштине општине Гради-шка у 
поступку утврђивања повреде Етичког кодекса 
од стране одборника Саше Лазића, на састанку 
одржаном 27.09.2017. године донио је сљедеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Одборник Саша Лазић, својом ди-
скусијом и  и изјавом на 6. сједници Скупшти-не 
општине Градишка која је одржана 20.04. 2017. 
године, а која је била предмет поступка пред 
Етичким одбором, прекршио је чл. 3. и 7. Ети-
чког кодекса за изабране одборнике у Скупшти-
ни општине Градишка и Начелника општине 
Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“ број 6/04). 
 

2. Као олакшавајућу околност, Етички 
одбор узима Одговор на пријаву коју је доста-
вио одборник Саша Лазића, у коме се, између 
осталог, самокритички осврнуо на своју, у афе-
кту, изговорену реченицу те схватио да је тим 
исхитреним и импулсивним наступом изазвао 
непријатности, које је доживјела одборница 
Ранка Перић Ромић и њена породица.   
 

3. Етички одбор позива све одборнике 
Скупштине општине Градишка да се у будућем 
раду прдржавају одредби Етичког кодекса за 
изабране одборнике у Скупштини општине 
Градишка и Начелника општине Градишка и 
чувају углед функције одборника и Скупштине 
општине. 
 

4. Овај Закључак ће се објавити у „Слу-
жбеном гласнику општине Градишка“ и јавно 
публиковати грађанима општине Градика. 
 

Број:01-022-91/17 
Датум:27.09.2017.године 
Г р а д и ш к а 
        ПРЕДСЈЕДНИК 
                  ЕТИЧКОГ ОДБОРА 
                 Жељко Сладојевић с.р. 
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