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СВИМ МЕДИЈИМА 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

Предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић разговарала је данас у 

Бањалуци са руководством Републичке управе цивилне заштите, „Вода Српске“, 

„Путева Републике Српске“ и Хидроелектране Бочац, те руководством града Бањалука 

и општине Челинац. 

 

На састанку је разговарано о актуелној ситуацији насталој усљед поплава, које су 

посљедњих дана погодиле Републику Српску, те активностима које надлежне 

институције предузимају, како би се на адекватан начин стабилизовала ситуација у 

угроженим подручјима. 

 

Представници надлежних јавних установа упознали су предсједницу Владе са 

тренутном ситуацијом у општинама и градовима у којима је проглашена ванредна 

ситуација и мјерама које се проводе на санацији терена. 

 

Предсједница Владе истакла је да ће посљедње поплаве бити посматране у 

континуитету мајских полава и да ће новонастале штете бити уврштене у регистар 

штета, те да ће се њиховој санацији приступити на исти начин уз мјере које ће се 

проводити у координацији локалних и републичких институција. 

 

Градоначелник Бањалуке Слободан Гаврановић и начелник општине Челинац Момчило 

Зељковић упознали су предсједницу Владе са актуелном ситуацијом у угроженим 

насељима и прелиминарном процјеном штета на домаћинствима и инфраструктури. 

 

На састанку је закључено да су посљедње поплавe порузроковале значајна оштећења на 

стамбеним и пословним објектима и путној инфраструктури, те да је у наредном 

периоду потребно радити на изради и допуни стратешких рјешења која ће третирати 

област водозаштите у новонасталим околностима.  

 

Састанку су присуствовали министар унутрашњих послова Радислав Јовичић, министар 

науке и технологије Јасмин Комић, министар трговине и туризма Маида Ибришагић-
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Хрстић и савјетник предсједника Владе Републике Српске за ванредне ситуације 

Момир Зец. 

 

Састанку су присуствовали и вршилац дужности директора Републичке управе цивилне 

заштите Весељко Елез, директор „Вода Српске“ Драган Анђелић, вршилац дужности 

директора „Путева Републике Српске“ Душко Гојић и директор Хидорелектране Бочац 

Недељко Кесић. 
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