
На основу члана 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини  („Службени  гласник  БиХ“, бр. 6/06,  57/07,  97/09,  62/10),  члана  2.  Закона  о
безбједности  саобраћаја  на  путевима  Републике  Српске  („Службени  гласник  Републике
Српске“, бр. 63/11 и 111/21) и чл. 17. и 33. Статута града Градишка („Службени гласник града
Градишка“, број 4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на сједници одржаној дана 26.5.2022.
године д о н о с и:

О Д Л У К У

о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја
на путевима града Градишка

Члан 1

У  Одлуци  о безбједности  саобраћаја  на  путевима  града  Градишка („Службени  гласник
општине Градишка“, број 12/13) и („Службени гласник града Градишка“, број 7/19 и 4/20) члан
4. мијења се и гласи:
„Одјељење за комуналне и стамбене послове најмање једном годишње подноси извјештај
Скупштини  и  Градоначелнику  о  стању  безбједности  саобраћаја  на  основу  претходно
добијеног извјештаја о безбједности саобраћаја сачињеног од стране Полицијске станице за
безбједност саобраћаја."

Члан 2.

Члан 7. став (1) мијења се и гласи:
„Послове на одржавању путева и улица (хоризонтална, вертикална, свјетлосна сигнализација
и опрема) врши Одјељење за комуналне и стамбене послове, а непосредни извођачи радова
биће  правна лица или предузетници  изабрани у  складу са  прописима  из  области  јавних
набавки."

Члан 3.

Члан 10. мијења се и гласи:
 „Улице са једносмјерним саобраћајем су: Драгоје Лукића, Лепе Радић, М.Г. Николајевича,
Обала војводе Степе, Мис А.П. Ирби, улица Браће Чубриловић (дио од улица Николе Тесле и
Руђера Бошковића до улице Видовданска), Сервициум, Лоркина, Косовке дјевојке (дио улице
од улаза у школско двориште Техничке школе до улице Милоша Обилића), спој улица Првог
крајишког  корпуса  и  Проте  Душана  Суботића,  те  спој  улица  патријарха  Павла  и  Вука
Стефановића Караџића."

  
Члан 4.

У члану 11. у ставу (1) иза ријечи „Мис А.П. Ирби“ додају се ријечи: „из улице Видовданска у
улицу  Браће  Чубриловић“,  а  иза  ријечи  „Дијане  Будисављевић“  брише  се  „из  улице
Патријарха Павла у улицу Вука Стефановића Караџића.“
У истом члану у ставу (2) иза ријечи „Мис А.П. Ирби“ додају се ријечи: „из улице Видовданска
у улицу Браће Чубриловић.“



Члан 5.

У члану  12. у ставу (1) иза ријечи у загради „основне школе Данило Борковић“ додају се
ријечи „улица Обала Војводе Степе“,  а иза ријечи у загради „Средње стручне и техничке
школе“ додају се ријечи „код стамбених зграда ламела „А“ и ламела „Б“ у насељу Сењак.“

У истом члану и ставу иза ријечи у загради „код Гимназије“ додају се ријечи улица „Косовке
дјевојке“,  а  иза  ријечи у  загради „вјерске  школе“  додају  се  ријечи  „у  улици  16.  Крајишке
бригаде, код зграда у насељу крошња и у улици Петра Пеције код зграда ламеле од 1 до 5“, а
иза ријечи „Вилуси (код основне школе)“ додаје се „Машићи (код основне школе).“      

Члан 6.

Иза члана 12. додаје се ново поглавље број 2) „Посебан режим саобраћаја“ и нови члан 13.
који гласи: „Улица Драгоје Лукића у периоду од 15.04. до 15.10. календарске године мијења
се  из  режима улице са  једносмјерним саобраћајем  у  режим улице са  пјешачком зоном.“
Досадашња поглавља од 2) до 7) постају поглавља од 3) до 8), а досадашњи чланови од 13.
до 30. постају чланови од 14. до 31.

Члан 7.

У члану 27. став (4) се брише, а ставови (5) и (6) постају ставови (4) и (5). 

Члан 8.

У члану 30. у ставу (2) бришу се ријечи „висина трошкова за премјештај, висина трошкова за
смјештај и блокирање возила на јавним паркиралиштима.“ 

Члан 9.

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