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 Општина Градишка је потписник Повеље Европске иницијативе „У град без 

аутомобила“ 2002. године и сходно томе дванаесту годину одржава манифестацију „У град 

без аутомобила“ која је већ постала традиционална и препознатљива по садржају и 

карактеру. 

Реализација европске иницијативе „У град без аутомобила“ одвијала се према зацртаним 

програмским задацима и то: 

 Привремена обустава саобраћаја на дијелу Улице Видовданска (од раскрснице Улице 

Видовданска са Тргом Светог Ђакона Авакума и Тргом српских страдања- „семафори код 

моста“, до раскрснице Улица Видовданска и Лепе Радић. 

Саобраћајнице су биле привремено затворене за моторни саобраћај путем саобраћајне 

сигнализације (саобраћајних знакова, жељезних преграда, заштитних трака у периоду од 8 

– 13 часова). 

Привремене паркинг зоне одређене су код хотела „Козара“, затим дужином Видовданске 

улице од моста на Сави до старог храста.  

Мјере контроле проводили су полицијска станица за безбиједност саобраћаја као и 

полицијска станица Градишка и комунална полиција. У вријеме одржавања манифестације 

била су присутна кола хитне помоћи, као и једно возило професионалне ватрогасне 

јединице. Грађани су уклонили своја лична возила из зоне без аутомобила. 



Када је у питању транспарентност манифестације треба истаћи да су ангажовани и 

кориштени сви расположиви медији (радио, телевизија, сајт општине Градишкаи др.) за 

публицитет догађаја и пропагирање некориштења личних аутомобила. 

 

 Пропагандни материјал: 

Постављање транспарента преко читаве у лице са логом Европске иницијативе „U град без 

аутомобила“, двије врсте плаката у боји и већи број обавјештења забрањено паркирање у  

зони без аутомобила и сл. Учесницима манифестације подијељене су мајице са логом 

Европске иницијативе као и сокови, фудбалске лопте за три пара малих голова, лопту за 

одбојку, креде у боји за ликовну секцију и дјецу предшколског узраста. 

 

• Спортске и забавне активности, учесници манифестације 

1. одржавање кроса 2. учешће бициклиста 3. аутомото друштво „Градишка“, 4. предшкол. 

установа „Лепа Радић“ 5. учешће ликовне секције 6. позориште „Анастасја“ 7. „Креативци 

Градишка“ – ручни радови, 8. КУД „Коловит“- Градишка, 9. плесни студио „Данце степ“ 

10. „Јиу –Јитсу-Самурај“, 11. мали фудбал, 12. одбојка, 13. коњички клуб „Посавко“. 

Према Програму активности предвиђено је мјерење буке и мишљење јавности кроз 

анкетирање грађана. 

• Ниво буке; бука од саобраћаја је доминирајући облик буке у савременој урбаној 

средини. Према свјетској здравственој организацији, полазни критеријум за границе 

прихватљивости буке у животној средини је могућност неометане говорне комуникације.  

Мјерења буке од аутомобила вршена су дана 21.09.2013. године од 9.00 до 9.15 часова у 

Видовданској улици на двије локације.  

Мјерења без пролаза возила бука је износила од 50 до 55 децибела, затим проласком 

путничких возила кроз Видовданску улицу бука је износила од 70 до 80 децибела. 

Путничка возила у старту на раскрсници и зони пјешачког прелаза до 90 децибела. 

Извршено је мјерење буке 22.09.2013. године од 9.00 до 9.15 часова у Видовданској улици 

у којој је био забрањен саобраћај возила „Дан без аутомобила“. 

Мјерењем буке постигнут је слиједећи резултат: 

Дјечије игре, музика и кретање пјешака уз разговор до 75 децибела. 

• Мишљење јавности: 

Може се закључити да је јавност тј. грађани који су одговарали на анкетна питања 

позитивно оцјени ову Европску иницијативу „У град без аутомобила“ као и мишљење да 

овакве манифестације трeба чешће организовати. 

- да је потребно смањити употребу аутомобила и да држава може најефикасније смањити 

негативан утицај употребе аутомобила. 

-  да се размотри могућност затваранје Видовданске улице и претварање у пјешачку зону. 
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