
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94)  д о н о с и м  

УКА3  
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРОТИВГРАДНОЈ 
ЗАШТИТИ  

Проглашавам Закон о противградној заштити, који је 
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петој 
сједници одржаној 29. и 30. априла 2003. године.  

Број: 01-020-327/03 Предсједник  
5. маја 2003. године Републике, Бања Лука Драган 
Чавић, с.р.  

ЗАКОН  
О ПОТИВГРАДНОЈ ЗАШТИТИ  

I -ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Овим законом уређује се организација система 

противградне заштите, обавезе носиоца послова 
противградне заштите, начин финансирања 
противградне заштите, те друга питања важна за 
спровођење јединствености система.  

Члан 2. 
Законом се обезбјеђује јединствен систем против-

градне заштите у Републици Српској (у даљем тексту: 
Република). Систем противградне заштите остаје 
интегрални дио информационог система Републике.  

 

II -ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОТИВГРАДНЕ 
ЗАШТИТЕ  

Члан 3. 
Послови противградне заштите у смислу овог закона 

су: прогнозирање, радарско откривање и праћење олујних 
облака, утврђивање њихове градоопасности и дјеловање 
на њих, анализа и верификација ефеката заштите, развој, 
опремање, изградња, доградња, инвестиционотехничко и 
редовно одржавање опреме и објеката система 
противградне заштите.  

Послови противградне заштите из става 1. овог члана 
су послови од примарног интереса за биљну производњу и 
од општег интереса због заштите материјалних добара 
изложених штетама од града. Послови противградне 
заштите су послови од општег интереса за Републику.  

Члан 4. 
Послове противградне заштите из члана 1. овог закона 

обавља Јавно основно државно предузеће  
“Противградна  заштита  Републике Српске” Градишка (у 
даљем тексту: Предузеће).  

Члан 5. 
Систем противградне заштите чине Регионални це-

нтри противградне заштите, који представљају климатске 
и географске цјелине у погледу појаве и развоја градоно-
сних облака.  

У техничко-организационом погледу Регионални це-
нтар противградне заштите чини сва инфраструктура и 
техничка опрема, уз одговарајући број радника и мрежа 
противградних станица са одговарајућим бројем руко-
ваоца на противградним станицама.  

Регионалне центре противградне заштите оснива 
Предузеће.  

 

  Члан 6. 
Послове противградне заштите Предузеће врши према 

петогодишњим и годишњим програмима, на које сагласност 
даје Влада Републике Српске.  

Члан 7. 
Петогодишњи програм садржи нарочито:  

1. мјере за побољшање методологије дејства и вери-
фикацију постигнутих резултата,  

2. примјену одговарајуће методологије дејства про-
тивградне заштите,  

3. обуку и усавршавање кадрова који непосредно спроводе 
заштиту,  

4.  послове изградње, инвестиционо-техничко и редовно 
одржавање опреме и објеката у систему противградне 
заштите,  

5. модернизацију и усавршавање система како у техничком, 
тако и у методолошком погледу.  

Члан 8. 
Годишњи програм садржи нарочито: мјере и послове 

утврђене петогодишњим програмом, који ће се у текућој 
години реализовати, као и послове оперативног спровођења 
противградне заштите са истраживачким пословима који се 
обављају у току године.  

Члан 9. 

Предузеће извјештава Владу Републике у току године о:  
1. реализацији петогодишњег програма противградне 

заштите, који се достављају до краја јануара текуће 
године за претходну годину,  

2. функционисање система противградне заштите за текућу 
годину до краја фебруара.  

Члан 10. 

Предузеће је дужно да Владу Републике извјештава о 
свом раду и у том циљу подноси:  

1. два периодична извјештаја у току противградне 
сезоне о функционисању система противградне 
заштите и то до 15. јула, односно до 15. октобра.  

Члан 11. 

Предузеће се стара о развоју система противградне 
заштите и усавршавању методологије дејства на градоносне 
облаке, а сарађује са специјализованим научним 
институцијама у земљи и иностранству. 

Члан 12. 

Техничке услове за опрему, објекте, инсталације и начин 
њиховог одржавања, методологију дејства, методологију 
оцјене ефикасности дејства, верификацију добијених 
резултата и технологију рада система противградне заштите, 
као и мјере безбједности за вршење заштите, упутством 
прописује министар надлежан за послове пољопривреде.  

III -ОБВЕЗНИЦИ НАКНАДА ЗА ФИНАНСИРАњЕ 
СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ  

Члан 13. 
Обвезници накнада за финансирање система противградне 

заштите су физичка и правна лица (корисници услуга), која су 
власници, корисници, уживаоци земљишних површина, као и 
правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање 
имовине и лица.  

Члан 14. 

Висину накнаде за финансирање система противградне 
заштите у Републици утврђује Влада Републике Српске 
посебном одлуком.  

 
 



Члан 15. 
У погледу наплате накнаде за финансирање система 

противградне заштите, примјењују се прописи који важе 
за наплату јавних прихода.  

Члан 16. 
Средства из члана 14. овог закона наплаћују се на 

основу годишњег програма послова и предрачуна за 
његову реализацију.  

Члан 17. 
Надзор над спровођењем овог закона обавља 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске.  

IV -КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 
Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 15.000 КМ 

казниће се за прекршај правно лице ако:  
1. не испуни своју обавезу из члана 13. овог закона.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ и одговорно лице у 
правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ и физичко лице.  

 

V -ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 19. 
Предузеће је дужно да у року од три мјесеца од дана 

ступања на снагу овог закона, од претходних власника 
преузме опрему и објекте.  

Члан 20. 
Прописе и мјере за спровођење одредаба овог закона, 

Влада Републике Српске и Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, дужни су да донесу, односно 
усагласе у року од два мјесеца од дана ступања на снагу 
овог закона.  

Члан 21. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Уредба о технничким условима локалног и регионалног 
система противградне заштите, мјера безбједности и 
начину вршења противградне заштите (“Службени глас-
ник Републике Српске”, број 32/97). 

  
Члан 22. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Службеном гласнику Републике Српске”.  

Број: 01-341/03                   Предсједник  
30. априла 2003. године           Народне скупштине,          
Бања Лука                                     Др Драган Калинић, с.р.  


