
На  основу  члана  19.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник
Републике  Српске“,  бр.  97/16  и  36/19),  члана  6.  Закона  о  комуналним
дјелатностима  („Службени  гласник  Републике  Српске“,бр.  124/11  и  100/17),
члана  7.  Одлуке  о  комуналним  дјелатностима  („Службени  гласник  општине
Градишка“, бр. 3/13, 6/18 и 15/18) и („Службени гласник града Градишка“, број
11/19)  чл.  36.  и  87.  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 13.07.2021. године д о н
о с и: 

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о управљању јавним просторима 
за паркирање моторних возила на подручју града Градишка 

Члан 1. 

У Одлуци о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила на 
подручју града 
Градишка („Службени гласник града Градишка“, број 4/21) у члану 4. у ставу 2. 
додају се тачке 19 и 20. тако да гласе: „19) простор између Видовданске улице и
ул. Руђера Бошковића, 20) ул. Видовданска - паркиралишта уз фонтану на 
Сењаку. 
 

Члан 2.

У члану 6. ставови (6) и (7) мијењају се и гласе: 
„(6) Наплата паркирања за паркиралиште између ул. Видовданска и ул. Николе 
Тесле 
вршиће се путем аутомата постављеног на наведеном паркиралишту. 
(7) Наплата паркирања за паркиралиште иза Поште вршиће се путем аутомата 
на улазу који 
повезује наведени паркинг и паркинг простор између Видовданске улице и ул. 
Руђера 
Бошковића. “ 

У истом члану додају се ставови (10) и (11) тако да гласи: 
„(10) Наплата паркирања за паркиралиште између Видовданске улице и ул. 
Руђера 
Бошковића вршиће се путем аутомата на улазу који повезује наведени паркинг 
и паркинг иза 
Поште. 
„(11) Наплата паркирања у ул. Видовданска за паркиралиште уз фонтану на 
Сењаку, као и за 
паркиралиште преко пута вршиће се путем аутомата постављеног на паркинг 
простору код фонтане. “ 



Члан 3.

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