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О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 
Обавјештавају се грађани да ће због одржавања скупа под називом „Run&more 
Weekend“, бити обустављен саобраћај у Бањалуци и то у: 
 
o дана 27.08.2021. године у  временском периоду од 18,00 до 20,30 часова, у:  

 

 Улици краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Улице Вука Караџића  до 
Булевара цара Душана и 

 Булевару цара Душана, на дијелу од Улице краља Петра I Карађорђевића до 
Улице Ђуре Даничића. 

 
o дана 28.08.2021. године у времену од 19,00  до 23,00 часова у следећим улицама: 

 Краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Улице  Др Младена Стојановића 
до Патре,  

 Булевар цара Душана, на дијелу од Улице крајишких бригада о Улице Ђуре 
Даничића, 

 Улица Јована Дучића, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице српских 
пилота,  

 Улица српских пилота, на дијелу од Улице Јована Дучића до Улице Милана 
Радмана,  

 Улица Милана Радмана, на дијелу од Улице српских пилота до Улице првог 
крајишког корпуса,  

 Улица првог крајишког корпуса, на дијелу од Видовданске улице до Улице 
краља Петра II,  

 Улица краља  Петра II,  на дијелу од Улице првог крајишког корпуса до 
Улице Триве Амелице,  

 Улица Триве Амелице, на дијелу од Улице краља Петра II до Улице Др 
Младена Стојановића,  

 Улица Др Младена Стојановића, на дијелу од Улице Триве Амелице до Улице 
краља Петра I Карађорђевића,  

 Улица олимпијских побједника, на дијелу од Улице првог крајишког корпуса 
до Гундулићеве улице,  

 Гундулићева улица,  
 Алеја Светог Саве, на дијелу од Гундулићеве улице до Улице краља Петра I 

Карађорђевића,  
 Улица Гавре Вучковића,  
 Улица мајке Југовића, на дијелу од Улице Гавре Вучковића до Булевара 

војводе Степе Степановића,  
 Булевар војводе Степе Степановића, на дијелу од Улице мајке Југовића до 

Улице цара Лазара,  
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 Улица цара Лазара, на дијелу од Булевара војводе Степе Степанвића до 
Патре,  

 Патра,  
 Книнска улица и  
 Видовданска улица,   

 
За вријеме трајања обуставе саобраћаја дана 27.08.2021. године на линијама јавног 
превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића, дио од 
Булевара цара Душана до Алеје светог Саве, извршиће се преусмјеравање аутобуса, 
и то:  

- линије 1, 6, 8 и 13б се преусмјеравају у улице Вука Караџића, Видовданска, 
Книнска,  Булевар цара Душана и даље постојећом трасом,  

- линије 9, 10, 13, 13п и 14 се преусмјеравају у улице Вука Караџића, 
Видовданска, Книнска,  Булевар цара Душана, Омладинска, Солунска, 
Исаије Митровића, мост Патре и даље постојећом трасом,  

- линије 9б, 13а, 13ц, се преусмјеравају у улице Вука Караџића, Видовданска, 
Книнска,  Булевар цара Душана до кружног тока и назад,  

- линије 7 се преусмјерава у улице Вука Караџића, Видовданска, Книнска,  
Булевар цара Душана, Омладинска, Солунска, Скендера Куленовића и даље 
постојећом трасом 

- линија 20  се преусмјерава из смјера Паприковца из Улице Ранка Шипке, 
Вука Караџића, Алеја Светог Саве и даље постојећом трасом и   

- линија 17 се преусмјерава из Карађорђеве улице у Омладинску Солунска, 
Исаије Митровића, мост Патре и даље постојећом трасом.  

 
За вријеме трајања обуставе саобраћаја дана 28.08.2021. године у времену од 19,00  
до 23,00 часова на линијама јавног превоза путника извршиће се корекције трасе на 
следећи начин: 

- линије 1 и 6 се преусмјеравају у улице Ивана Горана Ковачића, Крајишких 
бригада и даље постојећом трасом, 

- линије 3 и 3Б мјењају трасу, тако да се аутобуси из Булевара војводе Степе  
Степановића преусмјеравају  лијево у Улицу мајке Југовић, лијево на Булевар 
Десанке Максимовић и назад ка Врбањи,  

 

- линије 7 се преусмјерава из смјера Паприковца из Улице Ранка Шипке у 
Улицу Крајишких бригада, Омладинска, Солунска, Скендера Куленовића, 
Зелени мост и  даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим 
редослиједом,  

- линија 9Б мјења трасу, тако да се аутобуси из Булевара војводе Степе  
Степановића преусмјеравају десно на Булевар војводе Петра Бојовића, затим 
Булеваром српске војске до кружног тока и назад истом трасом обрнутим 
редослиједом, 

- линија 17А се преусмјерава на Булевар српске војске, Ивана Горана Ковачића, 
Крајишких бригада и даље постојећом трасом, 

- линије 13А и 13Ц се преусмјеравају улицама Ивана Горана Ковачића, 
Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије и назад истом трасом 
обрнутим редосљедом,  

- линије 8 и 13Б се преусмјеравају улицама Ивана Горана Ковачића, Крајишких 
бригада, Омладинска, Солунска и даље постојећом трасом, 
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- линија 14 мијења трасу, тако да се аутобуси на траси за смијер А саобраћају 
улицама Рајка Боснића, Др Војислава Ђеде Кецмановића, Булевар војводе 
Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар српске војске 
до кружног тока и назад Булеваром српске војске, Булеваром војводе Петра 
Бојовића, Булеваром  Десанке Максимовић, Улицом Мајке Југовић, Улицом 
Југ Богдана и Улицом Српских устаника, а аутобуси на траси за смјер Б неће 
саобраћати, 

- линија 14 Б се из смјера Старчевице, преусмјерава Булеваром Петра Бојовића 
ка Аутобуској станици,  

- линије  број 20 се преусмјерава из смјера Паприковца из Улице Ранка Шипке 
у Улицу Крајишких бригада,  Ивана Горана Ковачића, Булевар српске војске, 
Булевар Петра Бојовића и  даље постојећом трасом,  

 

- линија 9, 10  и 13 мијења трасу тако да  се аутобуси преусмјеравају у улице 
Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада, Омладинска, Солунска, 
Скендера Куленовића, Зелени мост и  даље постојећом трасом,   

- линије 12, 13П, 19, 39 и 39А се преусмјеравају улицама Крајишких бригада до 
кружног тока код Гимназије и назад истом трасом обрнутим редосљедом, 

- линије јавног приградског и републичког превоза из смјера лијеве Новоселије 
се преусмјеравају улицама Боланог Дојчина, Омладинском, Крајишког 
бригада и Ивана Горана Ковачића,  

- линије јавног приградског и републичког превоза из смјера сјевера се 
преусмјеравају улицама Ивана Горана Ковачића, Крајишких бригада до 
кружног тока код Гимназије и назад истом трасом обрнутим редосљедом, 

- линије јавног приградског и републичког превоза из смјера Бронзаног 
Мајдана се преусмјеравају улицама Крајишких бригада и Ивана Горана 
Ковачића и даље постојећом трасом и 

- линије јавног републичког превоза из смјера Челинца се преусмјеравају 
Улицом Булевар српске војске и даље постојећом трасом. 

 
За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја врши 
на прописан начин од стране службених лица МУП-а.  

Молимо учеснике у саобраћају на опрез и разумјевање.  

 

        Одјељење за сaобраћај и путеве 


