
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута града Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број 4/17 и „Службени гласник града Градишка“ број 5/19) Скупштина 

града Градишка на сједници одржаној дана 18.03.2021. године доноси 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за извођење радова на кружној раскрсници на улазу у центар 

града Градишка и изградњу тротоара на лијевој страни магистралног пута МI-101 

Градишка-Нова Топола у мјесној заједници Брестовчина 

 
I 

Даје се сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука да може приступити 

извођењу радова на кружној раскрсници на улазу у центар града Градишка и изградњу 

тротоара на лијевој страни магистралног пута МI-101 Градишка-Нова Топола у мјесној 

заједници Брестовчина на парцелама означеним као: 

- к.ч.број  2647/1   „Поток Борна“ поток, површине                        8517 m2,  

- к.ч. број 1905/71 „Помоћно игралиште“ градилиште, површине  523 m2,  

- к.ч. број 1905/72 „Помоћно игралиште“ градилиште, површине 6087 m2,  

- к.ч. број 1905/73 „Помоћно игралиште“ пашњак, површине        2205 m2,  

- к.ч. број 1905/1   „Помоћно игралиште“ пашњак, површине        6251 m2,  

- к.ч. број 1905/36 „Помоћно игралиште“ улица, површине            5174 m2,  

- к.ч. број 1905/65 „Помоћно игралиште“ градилиште, површине 9060 m2,  

- к.ч. број 2649/179 „Пут насип“ градилиште, површине                  350 m2,  

  уписане у п.л.  број 3078 к.о. Градишка Село на граду  Градишка; 

 

- к.ч. број 2650/1   „Тркалиште“ улица, површине              45039 m2 ,  

- к.ч. број 2653      „Аутопут“ регионални пут, површине   37651 m2,  

  уписане у п.л. број 220 к.о. Градишка Село на Д.С. путеве; 

 

- к.ч.број 1389/4 „Ул. канал“ градилиште, површине 567 m2,  

уписана у п.л. број 2689 к.о. Градишка Град на граду Градишка; 

 

- к.ч.број 2525/3 „Лијевчанска“ остале пом. зграде, површине      34 m2,  

                                                   остале пом. зграде, површине      15 m2,  

                                                   остале пом. зграде, површине      12 m2,  

                                                   остале пом. зграде, површине       20 m2, 

                                                                      двориште, површине 16429 m2,  

- к.ч.број 2443/1 „Бањалучка петља“ парк, површине                   10194 m2,  

- к.ч. број  2443/2 „Бањалучка петља“ парк, површине 2182 m2,  

- к.ч. број 2443/3  „Бањалучка петља“ парк, површине 2027 m2,  

- к.ч. број 2524/15 „Ул. Поткозарска“ улица, површине 12582 m2,  



- к.ч. број 2799/1  „Бањалучка петља“  пашњак 3.класе, површине 3328 m2,  

- к.ч. број 2799/2  „Бањалучка петља“ пашњак 3.класе, површине 788 m2,  

  уписане у лист непокретности број 1912 к.о. Градишка 1 на град Градишка; 

 

 

- к.ч. број 3414/1  „Ул. Доситејева“ некатегорисани пут, површине            23384 m2,  

- к.ч. број 3414/4  „Ул. Доситејева“ некатегорисани пут, површине            1215 m2,  

- к.ч. број 3451/1  „16.Крајишке бригаде“ некатегорисани. пут, површине 14906 m2,      

  уписане у Лист непокретности број 1030 к.о. Градишка 1 на јавно добро- путеви 

 

-к.ч. број 592  „аутопут“  регионални пут   површине   48227 m² 

уписана у п.л. број 82 у к.о. Лисковац  на д.с. путеве. 

II 

О извршењу ове одлуке стараће се Градоначелник града Градишка. 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града 

Градишка“. 
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