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Вођеница је насељено мјесто у Западној Босни. Административно припада Општини
Босански Петровац у Унско-санском кантону. За вријеме СФРЈ, до 1991. године,
припадало је бившој Oпштини Босански Петровац.

Географија
Вођеница се налази на планини Грмеч, у близини врха Жељезник. Земљиште је јако
каменито, па вода често понире, о чему сведочи и Вођенички поток који понире на
многим местима на свом путу од извора до ушћа. У Вођеници такође има и доста
листопадне и зимзелене шуме (мешовита шума). У Вођеници се такође може наћи и
глина.
Вођеница се може поделити на два дела:
-

Доња Вођеница, која је густо насељена и на мањој надморској висини
Горња Вођеница, која је ређе насељена и на већој надморској висини.

Као у већини планинских села, и у Вођеници вегетација почиње касније.

Привреда
Већина становника Вођенице се бави пољопривредом и сточарством. Становници Доње
Вођенице се углавном баве земљорадњом и воћарством, док се становници Горње
Вођенице углавном баве: сточарством, шумарством, воћарством, а ређе земљорадњом.
Такође многа домаћинства у Вођеници поседују фарме товних пилића.
У Вођеници се узгаја:
-

од поврћа: кромпир, пасуљ, купус, боранија, црни лук...
од воћа: крушке, шљиве, јабуке...
од житарица највише кукуруз.
од домаћих животиња: краве, козе, свиње, овце, кокошке, а могу се наћи и коњи.
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Некада су се многи становници Вођенице бавили: зидарством, вађењем камена и
израдом креча. Многа домаћинства која се баве сточарством, такође и праве многе
млечне производе као што су: сир,кајмак и кисело млеко. Ово као и околна села позната
су по изради специјалне врсте кајмака који се назива баса.

Демографија
Према попису из 1991, насеље Вођеница је имало 561 становника, међу којима је било
509 Срба, 1 Хрвата, 0 Муслимана и 6 Југословена. У наредној табели су наведени подаци
из пописа становништва опредељених по народностима, вршених у ФНРЈ, односно
СФРЈ од 1961. до 1991 [1][2][3][4]:
Година
Укупно
Срби
Муслимани
Хрвати
Југословени
Остали
1961.
981

969

0

1971.

884

882

0

1981.

663

651

0

1991.

561

509

0
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Знаменитости у насељу Вођеница
- Црква успења пресвете Богородице у Вођеници
- Пепина воденица (стара воденица у Вођеници)
- Споменик убијеним становницима Вођенице, од стране Муслиманске војске 1995.
године
- Спомен чесма

Познате личности
-

Иваковић Никола, парох у Бастасима

Референце
1. 1.^ Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ, попис становништва 1961.
године.
2. 2.^ Савезни завод за статистику и евиденцију СФРЈ, попис становништва 1971.
године.
3. 3.^ Савезни завод за статистику и евиденцију СФРЈ, попис становништва 1981.
године.
4. 4.^ Савезни завод за статистику и евиденцију СФРЈ, попис становништва 1991.
године.
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