ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 21.09.2022. године
(инвестиције грaда Београда и јавних предузећа)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
И

СА ОБУСТАВОМ САОБРАЋАЈА И ЗАУЗЕЋЕМ КОЛОВОЗА
Улица (број), општина
Булевар Зорана Ђинђића (Нови Београд) - споредни део, угао са
Студентском

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)
Васка Попе и Стојана Ћелића (Савски венац)

инвеститор радова
Град Београд, за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.
,,Златибор градња Београд"
а.д.
ЈКП „Београдске
електране”

извођач радова

оквирно трајање радова

25.09 - 30.09.

03.02.2021 - 25.01.2023.

15.08 - 23.09.

Војводе Ђуровића (Вождовац) испред кућног броја 5
11.08 - 29.12.

Додатне информације
Затварање и измена режима
саобраћаја у Студентској
улици (радови на коловозу,
паркингу и тротоару), током
извођења радова на
изградњи и реконструкцији
улице
Заузеће тротоара током
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
Заузеће и раскопавање
коловоза и тротоара током
извођења радова на текућем
одржавању
Затварање саобраћаја
током извођења радова на
изградњи слободностојећег
стамбеног објекта (сваког
уторка, четвртка и суботе)
Затварање за саобраћај
улица Петра Драпшина и
Ђорђа Радака (Чукаарица)
током извођења радова на
изградњи фекалне
канализационе мреже
Заузеће дела коловоза,
тротоара и 2 паркинг места
(сваког петка у месецу)
током извођења бетонских
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта

Ђорђа Радака (Чукарица) од Петра Драпшина до Авалске

Дирекције за грађевинско
земљиште и иградњу
Београда Ј.П.

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 4

''Top House'' d.o.o.

Заплањска (Чукарица)

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

12.08 - 03.10.

Затварање саобраћаја током
радова на коловозу

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

08.04 - 04.10.

Сутјеска улица – радови у
току, најава радова у ул.
Ивана Милутиновића

ЈКП „Београдске
електране”

Најава радова

Код Спортске хале „Пинки“

Ивана Милутиновића (Палилула)
Изградња подземне гараже „Пинки“ (Земун)

06.09 – 09.12.

24.09.2021 - 23.09.2022.
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Ивањичка, Ратка Софијанића, Малозабранска, Личинска, 8.
септембра, Белог дуда, Мавровска, Мандринска и Ратка
Софијанића 2. део у Реснику (Раковица)

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

29.05 - 10.10.

Јозе Шћурле (Земун)

Град Београд за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

19.08 - 04.10.

Кружни пут Кијево (Раковица) од раскрснице са Ул. патријарха
Димитрија до кружне раскрснице са Ул. Славка Миљковића и
Државним путем IIA-154 и Ул. Славка Миљковића, од
раскрснице са Ул. кружни пут Кијево до Ул. Миодрага
Булатовића

''Коридори Србије'' и ЈП
''Путеви Србије''

Затварање саобраћаја, током
радова на коловозу, ради
секундарне фекалне
канализационе мреже
Затварање саобраћаја по
фазама., током радова на
коловозу за потребе градске
канализационе мреже
Фаза 1: од 05.09. до
04.10.2022. године

Најава радова

Затварање саобраћаја током
извођења радова на
изградњи дела обилазнице
око Београда

Љубе Шерцера (Вождовац) угао са Никшићком

Град Београд за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

10.09 - 21.09.

Затварање саобраћаја
(радови на коловозу и
паркинг местима - фаза 3),
током реконструкцијe
секундарне водоводне
мреже

Мајора Илића (Палилула) од 27. марта до Илије Гарашанина

Секретаријат за
инвестиције

06.09 - 30.09.

Затварање саобраћаја током
радова за потребе града
Београда

Маријане Грегоран (Палилула)

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

''Коридори Србије'' и
ЈП ''Путеви Србије''

Најава радова од
26.09.2022.

Марка Челебоновића (Нови Београд)

ЈКП „Београд пут“

17.09 - 26.09.

Затварање саобраћаја током
извођења радова по фазама
(2) на редовном одржавању:
Фаза 1: од Рајкове до
Норвешке улице од 17.09. до
21.09.2022. године

Маршала Бирјузова, Теразије, Кнез Михаилова и Коларчева
(Стари град) - реконструкцији Сремске улице са
инфраструктуром

Дирекција за грађевинско
земљиште и иградњу
Београда Ј.П.

04.04 - 21.09.

Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза

22.07 - 27.09.

Затварање саобраћаја и
заузеће коловоза током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта

Мачков камен (Савски венац) код кућног броја 18

Приватни инвеститори
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Милована Лазаревића (Лазаревац)

Милорада Драшковића – Петлово брдо (Раковица) између
улица Расинске и Нићифора Нићифоровића

Михизова (Стари град)

Град Београд, Секретаријат
за комуналне и стамбене
послове - за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

ЈКП „Београд пут“

Град Београд, за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

07.07 - 11.11.

Заузеће и раскопавање дела
коловоза и тротоара на кат.
парцелама бр. 3411/1 и
1766/1 КО Петка и 713/1 КО
Шушњар у дужини од око
1150м, током извођења
радова на реконструкцији
дела коловоза и изградњи
недостајуће инфраструктуре

15.09 - 05.10.

Затварање саобраћаја током
извођења радова на
редовном одржавању

06.09 - 01.10.

Заузеће и раскопавање дела
коловоза и тротоара током
извођења радова на
изградњи дела улице на
грађевинској парцели
С11/2А

Молерова и раскрсница са Хаџи Ђерином (Врачар)

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

01.09 - 31.10.

Измена режима саобраћаја,
по фазама (5) током
извођења радова на
реконструкцији
дистрибутивне водоводне
мреже и регулацији
постојећих саобраћајница - у
делу Молерове улице од
Макензијеве до Његошеве и
од Крунске до Хаџи Ђерине
и у делу Коче Капетана од
Његошеве до Макензијеве.
Фаза 4: затварање
саобраћаја, заузеће и
раскопавање коловоза и
тротоара и укидање паркинг
места у Молеровој улици, од
Крунске до Кичевске од
10.09. до 29.09.2022. године

Павла Вуисића (Земун) од Симона Боливара до Емила Затопека

ЈП „Путеви Србије“

18.07 - 30.09.

Затварање саобраћаја током
извођења радова на
рехабилитацији улице
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Савска магистрала (Чукарица) - Обреновачки пут код „Темпа“

Град Београд, за потребе
Дирекцијe за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

11.10 - 13.10.

Светог Климента (Звездара)

Град Београд за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

20.08 - 13.10.

Студентска (Нови Београд) од краја постојећег дела Студентске
улице до улаза – излаза на паркинг „Плава капија“ код
„Студентског града“

Град Београд, за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

05.09 - 24.09.

Трг Зорана Ђинђића (Сурчин)

ЈП „Путеви Србије“

30.03 - 31.10.
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Извођење радова на
изградњи пасареле на
Обреновачком путу код
„Темпа“ на деловима КП
12707/1, 12707/14 и 12707/32
КО Чукарица – прва фаза
изградње, измена режима
(по фазама):
Фаза 4: затварање
саобраћаја, заузеће и
раскопавање коловоза
(деснa коловознa тракa, смер
ка Обреновцу) и тротоара
(испред „Темпа“ и испред
„Citroena“) на Савској
магистрали (Обреновачки
пут код „Темпа“), у периоду
од 11.10. до 13.10.2022. год.
Извођење радова на
реконструкцији у заштитном
појасу - изградња опште
канализације ул. Светог
Климента на деловима КП
11200, 11201 и 11199 све КО
Звездара, по фазама (5):
Фаза 4: затварање
саобраћаја, заузеће и
раскопавање коловоза у
Светог Климента, од кућног
бр. 42 до кућног бр. 48, од
16.09. до 05.10.2022. год.
Затварање саобраћаја током
радова (на коловозу) на
изградњи и реконструкцији
улице
Затварање саобраћаја током
радова на изградњи
привремене девијације 4 на
месту изградње петље
(надвожњака) на
Сурчинском путу,
терцијарна саобраћајница у
продужетку Улице трг
Зорана Ђинђића, у зони
петље Сурчин - југ

Штросмајерова (Земун)

Дирекција за грађевинско
земљиште и иградњу
Београда Ј.П.

08.08 - 21.09.

Затварање саобраћаја по
фазама (3) - радови на
изградњи секундарне
канализационе мреже на
подручју старог језгра
Земуна.
Фаза 3: затварање
саобраћаја, заузеће и
раскопавање коловоза у
зони раскрснице улица
Штросмајерове, Немањине и
Светосавске,, од 16.09. до

Шуматовачка (Врачар) испред кућног броја 43

Богољуб Миленовић ПР
СЗТР ,,ЉУБА ИНВЕСТ“

08.08.2022 - 03.03.2024.

21.09.2022. године
Затварање саобраћаја у
Шуматовачкој улици, на
делу од Граничарке до
Чубурске, током радови на
изградњи стамбенопословног објекта
(сваког уторка и петка)

ПОД САОБРАЋАЈЕМ
Улица (број), општина

инвеститор радова

извођач радова

Александра Белића (Звездара)

„Јинпрос” д.о.о.

Балканска (Савски венац) код кућног броја 53

Република Србија Министарство финансија

Бата Лакина (Палилула), код кућног броја 1
Београдска код кућног броја 21 (Врачар)

оквирно трајање радова

01.07 - 30.09.

15.08.2022 - 13.10.2023.

Додатне информације
Заузеће паркинг места у Ул.
Александра Белића, испред
КП 1911/31 КО Миријево,
током извођења радова на
изградњи I и II фазе
стамбено-пословног
комплекса
Заузеће тротоара и 6
паркинг места, током
реконструкције и доградње
објекта Министарства
финансија

УЗУС д.о.о.

02.02 - 31.12.

Заузеће дела тротоара

„SANIDEI" д.о.о.,
Буњевчевић Миња и
„CANESTRO" д.о.о.

22.07 - 31.12.

Заузеће тротоара и 3
паркинг места, током радова
на изградњи стамбенопословног објекта
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Боре Марковића (Чукарица), код кућног броја 1

Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 5

Грамес Инвест

26.12.2021 - 30.11.2022.

„BP5“ д.о.о.

Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 9

''Калман Храм'' д.о.о.

Браничевска (Врачар), код кућног броја 21

''Homes & Villas Three''
d.o.o.

„NEGAST” д.о.о.

Булевар војводе Бојовића (Стари град) - Линијски парк

ЈКП ''Зеленило-Београд'',
Београд

Булевар деспота Стефана (Стари град)

ЈКП „Београд пут“

Булевар ЈНА – насеље Јајинци (Вождовац) од бр. 17 до Улице
Слободана Јовића

ЈКП "Београд пут"

26.05 - 23.10.

Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта

08.07 - 31.12.

Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи угаоног стамбеног
објекта

28.10.2021 - 22.10.2022

Бранка Крсмановића (Звездара) код кућног бр. 15

02.08 - 31.12.

17.12.2021 - 31.12.2022.

19.09 - 30.09.

11.08 - 08.10.
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Изградња објекта

Заузеће тротоара и 4
паркинг места
Измена режима саобраћаја,
заузеће 1 паркинг места и
заузеће дела тротоара и дела
коловоза, током радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Отварање два грађевинска
улаза (на потезу од Бетон
хале до Бастиона Светог
Јакова)
Заузеће коловоза и тротоара
радови на санацији, по
фазама (у 3 фазе):
Фаза 1: Булевар деспота
Стефана од Француске до
Браће Југовић од 19.09. до
30.09.2022. године
Измена режима саобраћаја
по фазама – изградња
тротоара у Булевару ЈНА
(смер ка „Трошарини“)
током радова на поправци
јавних саобраћајних
површина

Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац) код
кућног броја 21

Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац) код
кућног броја 21

Булевар краља Александра, Кнеза Милоша, Масарикова,
Краљице Наталије, Косовке девојке

Приватни инвеститор

07.09 - 09.11.

Приватни инвеститор

24.05 - 31.12.

,А1 Srbija" д.о.о.

28.09 - 12.11

Булевар патријарха Павла (Раковица) до раскрснице са Улицом
Пере Велимировића

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)

ГП ''Златибор градња''

Вишњичка (Палилула)

Град Београд - за потребе
Секретаријатa за саобраћај

Војводе Ђуровића (Вождовац) од кућног броја 5 до кућног
броја 7

„M&Z HOME INVEST”
д.о.о.

15.04.2022 - 01.04.2023.

Војводе Мицка Крстића (Палилула)

„Електромрежа Србије“

18.09 - 24.09.

19.05 - 01.10.

03.02.2022 – 25.01.2023.
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19.09 - 24.09.

Заузеће коловоза (сваке
среде и суботе) током
рушења приземне стамбене
зграде и изградња двострано
узиданог стамбенопословног објекта
Заузеће тротоара и зелене
површине током рушења
приземне стамбене зграде и
изградња двострано
узиданог стамбенопословног објекта
Заузеће и раскопавање
коловоза,тротоара и паркинг
места у улицама на
територији општина Стари
град, Палилула, Савски
венац и Врачар, радови на
изградњи
телекомуникационе оптичке
мреже
Измењен режим соабраћаја
током извођења радова на
изградњи саобраћајнице
Булевар патријарха Павла и
двоколосечне трамвајске
пруге са пратећом
инфраструктуром - II етапа
Извођење АБ радова на
фасади средом, у периоду од
13.10. 2021. до 05.10.2022.
године, током изградње
објекта
Измена режима саобраћаја,
заузеће и раскопавање
тротоара и коловоза у
улицама и раскрсницама
Заузећа тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Измена режима саобраћаја у
ул. Војводе Мицка Крстића
између улица Маријане

Грегоран и Патриса
Лумумбе (заузеће дела
коловоза), у периоду од
18.09. до 24.09. од 20 часова
и 30 минута до 06 часова и
30 минута
01.06 - 30.09.

Војводе Хрвоја (Врачар) код кућног броја 16

„Lucon Invest“ д.о.о. и др.

Војвођанска (Нови Београд) од кућног броја 32 до кућног броја
36

„GOOD PROPERTIES“
д.о.о. и „TERRA
INVESTICIJE“ д.о.о.

Војислава Илића и Преспанска (Вождовац)

,,Z INVESTING TIM " д.о.о.

Вука Караџића (Стари град) код кућног броја 6

16.06.2022 - 15.06.2023.

Пословно удружење
"Пословна зграда Вука
Караџића 6, Београд"

20.05 - 20.12.

01.10 - 31.12.

Гаврила Принципа, Коче Поповића (Савски венац)

,А1 Srbija" д.о.о.

Голсвордијева (Врачар) угао са Булеваром краља Александра
бр. 118

„ГРАНИТ ИНВЕСТ“ д.о.о
и приватни инвеститор

Горњоградска (Земун) код кућног броја 53

„NISKOGRADNJA STIL“
д.о.о. и приватни
инвеститор

18.10 - 07.11
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21.06 - 01.10.

07.04 - 28.09.

Заузеће дела тротоара,
коловоза и 2 паркинг места,
током извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
(уторком и петком)
Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће тротоара и паркинг
места, током радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће дела тротоара (од
Студентског трга до Кнез
Михаилове и испред објекта
у улици Вука Караџића код
бр. 6), током радова на
реконструкцији објекта
Заузеће и раскопавање
коловоза, тротоара и
паркинг места, током
извођења радова на
изградњи
телекомуникационе оптичке
мреже
Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи пословног објекта
на КП 729/1 КО Врачар
Заузеће тротоара, услед
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 59

,,НИТ ГРАДЊА"

08.08 - 08.12.

Изградња објекта

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 74

„BEMA RSD“ д.о.о.

13.04 - 30.11.

Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 92

„BEOMARKET INVEST“
д.о.о. и др.

08.07 - 05.12.

Заузеће тротоара и
повремено заузеће коловоза,
током извођења радова на
изградњи стамбеног објекта

27.08 - 30.09.

Заузеће 2 паркинг места
током извођења радова на
изградњи једнострано
узиданог стамбеног објекта

08.08 - 07.10.

Заузеће током радова на
изградњи објекта

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 13

Данијелова (Вождовац) код кућног броја 7

10. октобра, 7. јула и 1. маја (Чукарица)

Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 6

„GV-13” д.о.о.

UNITED CITY GROUP"

ЈКП "Београдски водовод и
канализација“

„ECSTATIKA DT“ д.о.о.

25.08 - 17.11.

04.07 - 31.12.

Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 25

„BEOIKOS INVEST“ д.о.о

01.12.2021 - 20.03.2023.

Добропољска (Савски венац) код кућног броја 51

,,EURO COOL SYSTEM"
д.о.о

18.07 - 31.12.
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Измена режима саобраћаја
током радова по фазама:
Фаза 2: измена режима
саобраћаја дуж ул. 1. маја на
делу између ул. 10. октобра
и раскрснице са ул.
Зеленчева (радови на
коловозу, у дужини од по
максимум 50 м), од 06.09. до
18.10.2022. године
Заузеће дела тротоара у ул.
Димитрија Туцовића испред
бр. 6 и укидање 2 паркинг
места у зони бр. 8, током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће тротоара извођења
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
Заузеће коловоза и тротоара
током радова на бетонирању
током изградње објекта

Др Драгослава Поповића (Палилула), код кућног броја 3

''Deming Proinvest'' d.o.o.

26.01 - 31.12.

Др Жоржа Матеа (Земун)

ЈП „Путеви Београда“

31.08 - 20.09.

Дринска, Савска, Сарајевска (Савски венац)

Електродистрибуција
Србије

16.09 -26.09.

Дубровачка (Стари град), код кућног броја 8

''Дорћол градња'' д.о.о.

25.11.2021 - 31.10.2022.

Ђорђа Станојевића (Нови Београд) од Омладинских бригада до
Булевара црвене армије

Ђуре Даничића, Копитаревa градинa (Стари град) код кућног
броја 6

Живка Давидовића (Звездара)

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 4

ЈКП,, Београдске
електране"

17.08 - 04.10.

Секретаријат за комуналне
и стамбене послове

,MD Invest 011“ д.о.о.

24.05 - 31.10.

26.07 - 12.12.

„Top House” д.о.о.

01.04 - 02.10.
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Заузеће тротоара и 1
паркинг места (због
обележавања привременог
пешачког прелаза)
Заузће и раскопавање дела
коловоза у ул. Др Жоржа
Матеа, од раскрснице са ул.
Тошин бунар до раскрснице
са ул. Партизанске
авијације, због поправке
постојећих јавних
саобраћајних површина
изведених од ситне камене
коцке
Полагање високонапонског
вода
Заузеће тротоара и 2-4
паркинг места (изградња
објекта)
Заузеће коловоза, тротоара и
паркинг места, током радова
на реконструкцији
топловода (по фазама)
Заузеће тротоара проходном
грађевинском скелом на
углу улица Ђуре Даничића
(испред бр. 6) и Копитареве
градине, током спровођења
мера техничке заштите на
објекту културног добра
„Копитарева градина“
Заузеће коловоза (до 09.12.)
и тротоара (до 12.12.2022.
године) током извођења
радова на изградњи
двострано узиданог
стамбеног објекта испред
КП 21905 КО Звездара
Заузеће дела коловоза,
тротоара и 2 паркинг места,
сваког петка у месецу

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 15

,,LIGA INVEST" д.о.о. и др.

22.04 - 21.10.

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 19

,,GALAX EIENDOM RS",
д.о.о.

11.08 - 29.09.

Ивана Милутиновића (Палилула)

Јасеничка (Вождовац) код кућног броја 17

ЈКП Београдски водовод и
канализација

Најава радова
(после ул. Сутјеске)

31.08.2022 - 31.12.2023.

„БГ ИНВЕСТ“ д.о.о.

Јенкова (Звездара) на углу са ул. Димитрија Туцовића

„BEOIKOS INVEST“ д.о.о.
и др.

31.08 - 02.11.

Јове Илића (Вождовац), код кућног броја 51

„CBC CONCEPTS“ д.о.о.

15.02 - 31.12.

Јужни булевар (Врачар) код кућног броја 5

„ПРВА ГРАЂЕВИНСКА
КОМПАНИЈА“ д.о.о.

20.04 - 31.12.

Јужни булевар (Врачар) код кућног броја 5

„ПРВА ГРАЂЕВИНСКА
КОМПАНИЈА“ д.о.о.

Калничка (Вождовац) код кућног броја 12

Приватни инвеститори
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Заузеће коловоза и паркинг
места, током радова на
изградњи објекта за време
допреме материјала (сваког
уторка и петка)
Заузеће 1 паркинг места
испред бр. 19, а друго се
укида - на раскрсници са Ул.
21. дивизије, током
изградње објекта
Измена режима саобраћаја
током извођење радова (у 13
фаза) на реконструкцији
дистрибутивне водоводне
мреже у блоку улица – у
току (08.04 - 04.10.2022.
године)
Заузеће тротоара, током
извођења радова на
изградњи једнострано
узиданог стамбеног објекта
Заузеће коловоза и дела
тротоара у Јенковој улици,
испред КП 2616/1 КО, током
изградње стамбеног објекта
средом)
Заузеће тротоара
Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара
током радова на изградњи
стамбено-пословног објекта

20.04 - 31.12.

Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара
током радова на изградњи
стамбено-пословног објекта

27.04 - 31.12.

Заузеће тротоара и укидање
2 паркинг местса, током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта

Карађорђева, Херцеговачка, Хаџи Николе Живковића,
Зворничка (Савски венац)

Кнегиње Зорке, Макензијева, Његошева, Краља Милана,
Десанке Максимовић, Булевар краља Александра (Врачар)

Кнеза Милоша (Савски венац)

Косанчићев венац, угао са Краља Петра бр. 1 (Стари град)

Косте Јовановића (Вождовац) код кућног броја 2

Ковачева код кућног броја 17 (Звездара)

Република Србија

05.07.2022 - 04.07.2023.

Заузеће тротоара и укидање
паркинг места у ул.
Карађорђевој у зони кућног
бр. 50, заузеће тротоара у ул.
Херцеговачкој и ул. Хаџи
Николе Живковића, заузеће
тротоара и коловоза у ул.
Зворничкој, током извођења
радова на реконструкцији,
адаптацији и санацији
зграде угоститељства хотела
„Бристол“

07.09 - 29.09.

Заузеће и раскопавање
коловоза, тротоара и
паркинг места у улицама на
територији општина Стари
град, Палилула, Савски
венац и Врачар, током
радова на изградњи
телекомуникационе оптичке
мреже

19.09 - 28.09.

Радови на санацији коловоза
(заузеће 1 саобраћајне траке)
по фазама (2 фазе):
Фаза 1: Мост Газела Немањина од 19.09 до
23.09.2022. године

01.08 - 01.11.

Заузеће тротоара током
извођења радова на
реконструкцији и
надоградњи породичне
стамбене куће

,,А1 Srbija" д.о.о.

ЈКП „Београд пут“

„ROSAN ARMATURE“
д.о.о.

„VTS GRADNJA“ D.O.O.
BEOGRAD

"МЕТРО" д.о.о

01.07 - 30.09.

29.08.2022 - 25.05.2023.
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Заузеће дела коловоза
(уторком и петком) током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Заузеће тротоара у ул. Мис
Ирбијеве и ул. Ковачевој
испред броја 17, током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта

Краља Петра (Стари град) код кућног броја 9

Пословна заједница Краља
Петра 9

Краља Стефана Томаша, Нова 47, Посавска, Војачка,
Јасеновачких мученика и Драге Михајловић (Земун)

ЈКП „Београд пут“

25.07 - 01.10.

Кружни пут вождовачки (Вождовац)

ЈКП „Београд пут“

Од 19.09.

Крунска (Врачар)

ЈКП „Београд пут“

19.09 - 28.09.

Крфска 18 (Звездара)

„ПРО АРХИНГ“ д.о.о. и
други

Ламартинова (Врачар) код кућног броја 49

„ABM ART PROPERTY“
д.о.о.

16.07 - 31.10.

Лозничка (Врачар), од кућног броја 8 до кућног броја 10

Приватни инвеститори

30.05 - 31.12.

Љубе Дидића (Палилула) код кућног броја 22

Приватни инвеститори

18.03.2022 - 07.03.2023.

Љубостињска (Врачар) код кућног броја 5

„PARK LINE” д.о.о. и др.
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01.08.2022 - 01.08.2023

15.06.2022 - 15.05.2023.

25.06 - 16.10.

Заузеће тротоара у улицама
Рајићева, Грачаничка и
Краља Петра, током
извођења радова нa санацији
и реконструкцији пословног
објекта у ул. Краља Петра 9
Привремени режим
саобраћаја током радова на
редовном одржавању
Заузеће коловоза и тротоара
(санација) од ул. Булевар
Пека Дапчевића до ул. Браће
Јерковић
Радови на санацији коловоза
у 5 фаза:
Фаза 1: Крунска од
Београдске до Кнегиње
Зорке, у смеру ка Баба
Вишњиној од 19.09. до 28.
09.2022. год.
Измењен режим саобраћаја,
заузеће дела тротоара током
извођења радова на
изградњи објекта
Заузеће 2 паркинг места у
Ул. Ламартиновој (преко
пута бр. 49) током радова на
изградњи објекта
Заузеће тротоара и 4
паркинг места током радова
на изградњи објекта
Заузеће тротоара и коловоза
испред бр. 22 и укидање 5
паркинг места (бр. 9, 10, 11,
12 и 13) у ул. Љубе Дидића,
преко пута бр. 22 (уторком и
петком)
Заузеће тротоара
непроходном грађевинском
скелом и укидање 1 паркинг
места, током извођења
радова на изградњи објекта

Македонска, Светогорска, Влајковићева, Косовска, Таковска

Мачков камен (Савски венац) код кућног броја 18

,,А1 Srbija" д.о.о.

Приватни инвеститори

27.09 - 26.10.

Заузеће и раскопавање
коловоза,тротоара и паркинг
места, током извођења
радова на изградњи
телекомуникационе оптичке
мреже

22.07 - 29.09.

Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи двострано
узиданог стамбеног објекта

Милорада Драшковића (Раковица)

ЈКП „Београд пут“

15.09 - 05.10.

Миријевски булевар (Звездара)

Град Београд - за потребе
Секретаријатa за саобраћај

19.09 - 24.09.

Мирка Сандића на углу са Гусињском (Звездара)

„EAST SIDE
DEVELOPMENT“ д.о.о.

25.08.2022 - 28.02.2023.

Mис Ирбијеве (Звездара)

"МЕТРО" д.о.о,

29.08.2022 - 25.05.2023.

Михаила Гавриловића (Врачар) код кућног броја 23

„BEOMARKET INVEST“
д.о.о., приватни
инвеститори
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07.04 - 31.10.

Заузеће коловоза и тротоара
– радови на санацији, у
периоду од 15.09. до
05.10.2022. године
Измена режима саобраћаја,
заузеће и раскопавање
тротоара и коловоза у
улицама и раскрсницама
Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара током
изградње објекта „EAST
SIDE“, Фазе 4, Ламеле Д, по
намени стамбене, Фазе 5,
Ламеле Е, по намени
стамбено – пословне, Фазе
6, Ламеле Ф, по намени
стамбено – пословне, на
катастарској парцели број
13513/6 КО Звездара, током
изградње стамбенопословног објекта
Заузеће тротоара у ул. Мис
Ирбијеве и ул. Ковачевој
испред броја 17, током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Заузеће тротоара и укидање
1 паркинг места у Ул.
Михаила Гавриловића код
раскрснице са улицама
Војводе Хрвоја и Политовом

Мишарска (Врачар) oд кућног броја 12 до кућног броја 14

"C&R Construction" д.о.о.

Млатишумина (Врачар) код кућног броја 23

''NAAN Building'' d.o.o.

На ободу Савског трга (Савски венац) - део између улица
Немањине и Савске

Град Београд и финансијер
„Београд на води“ д.о.о.
MPL INVESTMENT
GROUP

Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 14
Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16

01.04 - 30.09.

Еuroinženjering invest

Нодилова (Чукарица), код кућног броја 17

УЗУС д.о.о.

Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца
(Савски венац)

Град Београд - за потребе
Дирекције за грађанско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

Обреновачки друм (Чукарица)

Отокара Кершованија (Вождовац)

13.08 - 10.12.

04.03 - 31.12.

Измена режима саобраћаја

06.08 - 06.11.

Изградња објекта

28.05 - 01.10.

Заузеће трототоара, дела
коловоза и 3 паркинг места
током изградње објекта

02.02 - 31.12.

ЈП „Путеви Србије“

25.06.2022 - 10.01.2023.

05.09 - 20.09

"NOVI DOM RED" д.о.о.
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Заузеће тротоара током
извођења грађевинских
радова на реконструкцији
дела вишеетажног
пословног простора
стамбено-пословне зграде
Заузеће тротоара и 3
паркинг места и укидање 1
паркинг места (бр. 20),
током обележавања
привременог пешачког
прелаза

20.05.2022 - 20.03.2023.

Заузеће током радова на
изградњи стамбеног објекта
Радови на коловозу током
извођења радова на
изградњи регионалног
водовода МакишМладеновац, прикључак за
Врчин - Гроцку
Измена режима саобраћаја,
заузеће дела коловоза
Обереновачког друма на
делу примарне улице бр.
14692-08, у зони петље
Остружница, током
извођења радова по фазама
на рехабилитацији десне
коловозне траке моста преко
Саве код Остружнице на
државном путу А1
Заузеће 3 паркинг места
током извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта (4. фаза
реализације комплекса)

Петра Кочића (Врачар) код кућног броја 1

Приватни инвеститор

17.06 - 30.09.

Подгоричка (Врачар) на углу са Стојана Протића

EURO PRINC" и ,,RM"

28.02 - 15.10.

Пожешка (Чукарица) од кућног броја 33 до кућног броја 35

"JMI INVEST" д.о.о.

07.06 - 19.12.

Пожешка (Чукарица) код кућног броја 156

Град Београд - за потребе
Дирекције за грађанско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

Најава радова

Пожешка (Чукарица)

,,BEO TRIO GRADNJA
GRA", д.о.о.

Прешевска (Звездара) код кућног броја 13

Приморска (Палилул) код кућног броја 31

Рада Неимара (Вождовац)

Приватни инвеститори

„ECO SIGNAL“ д.о.о. ,
„NEGAST“ д.о.о. и др.

„BANAT KONZORCIJUM“
d.о.о
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12.08 2022 - 26.07.2023.

Заузеће коловоза
(понедељком, средом,
петком) током радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће тротара и 4 паркинг
места
Измена режима саобраћаја
(заузеће дела тротоара и
зелене површине током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће и раскопавање
тротоара, током извођења
радова на рекострукцији
секундарне дистрибутивне
водоводне мреже са
прикључком на постојећу
водоводну мрежу
Заузеће тротоара
непроходном скелом током
извођења радова на
изградњи објекта између
улица Пожешке и Нодилове

26.08 - 27.12.

Затварање саобраћаја,
заузеће дела коловоза и
заузеће 2 паркинг места,
током извођења радова на
реконструкцији станова бр.
30, 32, 33, 34 и 35 и
доградњи-надзиђивању дела
стамбено-пословног објекта

19.09.2022 - 31.03.2023.

Измена режима саобраћаја,
заузеће 1 паркинг места
током изградње стамбеног
објекта

08.04.2021 - 01.03.2023.

Заузеће дела тротоара
испред бр. 33А и укидање 2
паркинг места, на делу Ул.
Рада Неимара од Богобоја
Атанацковића до Михаила
Ђурића

Савска и Рисанска (Савски венац)

Савска магистрала (Чукарица) - Обреновачки пут код „Темпа“

Светозара Марковића и Његошева (Врачар)

Град Београд

15.06 - 28.12.

Град Београд, за потребе
Дирекцијe за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

"POKRET PARK" д.о.о.
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19.09 - 24.09.
25.09 - 30.09.

20.04 - 19.09.
(заузеће и даље)

Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара проходном
грађевинском скелом испред
КП 845 КО Савски венац,
заузеће првих 5 паркинг
места у Савској, у зони
раскрснице са Рисанском
Извођење радова на
изградњи пасареле на
Обреновачком путу код
„Темпа“ на деловима КП
12707/1, 12707/14 и 12707/32
изградња пасареле (по
фазама):
Фаза 1: измена режима
саобраћаја, заузеће и
ракопавање дела коловоза
(две крајње саобраћајне
траке у десној коловозној
траци, смер ка Обреновцу) и
тротоара на Савској
магистрали (Обреновачки
пут код „Темпа“), у периоду
од 19.09. до 24.09.2022. год.
Фаза 2: измена режима
саобраћаја, заузеће и
ракопавање дела коловоза
(саобраћајне траке уз
разделни појас, једна у
смеру ка Обреновцу и две у
смеру ка Београду) и
тротоар на Савској
магистрали (Обреновачки
пут код „Темпа“), у периоду
од 25.09. до 30.09.2022. год.
Заузеће тротоара, коловоза и
5 паркинг места у Ул.
Светозара Марковића (на
углу са Ул. Његошевом) и
заузеће тротоара и 3 паркинг
места у Ул. Његошевој
испред бр. 2, током
извођења радова на
реконструкцији објекта

Скадарска (Земун) код кућног броја 3

"TERMIN INVEST" д.о.о.

Скадарска (Земун)

ЈКП ,,Београдске
електране"

Сланачки пут (Палилула)

Град Београд - за потребе
Секретаријатa за саобраћај

Смедеревска (Палилула) код кућног број 4

"BIMED" д.о.о.

Смедеревски пут (Гроцка)

ЈКП „Београд пут“

Стевана Марковића (Земун) код кућног броја 5

Стојана Протића (Врачар) угао са Браничевском

07.09 - 27.09.

Заузеће дела коловоза и
тротоара, током звођења
радова на изградњи
дистрибутивног топловода
са прикључцима

19.09 - 22.09.

Измена режима саобраћаја,
заузеће и раскопавање
тротоара и коловоза у
улицама и раскрсницама

01.06.2022 - 05.05.2024.

Заузеће тротоара, дела
коловоза и 2 паркинг места,
током радова на
реконструкцији и доградњи
постојећег објекта

15.09 - 13.10.

Заузеће коловоза и тротоара
радови на санацији

30.07 - 20.09.
(заузеће и даље)

Приватни извођач

Стојана Протића (Врачар) угао са Подгоричком

01.07 - 31.12.

Заузеће тротоара на углу
Скадарске и Васе Пелагића,
током извођења радова на
изградњи угаоног стамбеног
објекта

"EURO PRINC" д.о.о

15.04 - 15.11.

Група грађана

29.04 - 30.09.
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Заузеће дела коловоза,
тротоара и паркинг места
(уторком и суботом) током
извођења радова на
реконструкцији и доградњи
стамбеног објекта
Заузеће тротоара и 1
паркинг места
Измена режима саобраћаја и
заузеће тротоара проходном
грађевинском скелом и 3
паркинг места, током
извођења радова на
изградњи објекта на КП
1851 КО Врачар

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 54

„BRIXWELL
INVESTMENT“ д.о.о.

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 9

„MONARH“ д.о.о. и др.

27.04 - 30.09.

Струмичка (Вождовац)

"АТХИТЕКТОНИКА ИНВЕСТ" д.о.о. и др.

24.08 - 14.10.

Струмичка (Вождовац) код кућног броја 22

"АТХИТЕКТОНИКА ИНВЕСТ" д.о.о. и др.

22.08 - 23.10.

Струмичка (Вождовац) код кућног броја 27

"VP27" д.о.о.

22.08 - 31.12.

„НИТ ГРАДЊА“ д.о.о.

21.09 - 05.10.

Суботичка (Звездара) код кућног броја 17

16.08.2022 - 01.04.2023.
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Заузеће тротоара, дела
коловоза и паркинг места
током извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Заузеће тротоара и 3
паркинг места у Ул. Стојана
Протића испред бр. 9 и
укидање 1 паркинг места у
Ул. Стојана Протића испред
бр. 4, током извођења
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
Заузеће дела коловоза и
укидање 2 паркинг места у
Ул. Струмичкој, између
улица Ибарске и
Крушевачке, сваке среде и
петка у месецу, током
радова на изградњи
стамбено - пословног
објекта
Заузеће дела тротоара
тротоара и укидање 2
паркинг места због
обележавања привременог
пешачког прелаза током
радова на изградњи
једнострано узиданог
стамбено - пословног
објекта
Заузеће тротоара и 2
паркинг места, по фазама:
Фаза 1: од 22.08. до
23.10.2022. године током
радова на изградњи
стамбено - пословног
објекта
Заузеће дела коловоза у ул.
Суботичкој испред бр. 17 и
укидање 3 паркинг места у
ул. Суботичкој преко пута
бр. 17, у дане, 28.09.2022. и
05.10.2022. године током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта

Сутјеска 8. (Палилула)

Таковска, Архиепископа Данила (Палилула)

Тетовска (Вождовац) код кућног броја 22

ЈКП Београдски водовод и
канализација

,А1 Srbija" д.о.о.

08.04 - 04.10.
(Најава радова у ул. Ивана
Милутиновића)

26.10 - 30.10

Приватни инвеститори

18.08 - 31.12.
28.04.2022 - 22.04.2023.

Толстојева (Савски венац) код кућног броја 42

Група грађана

Угриновачка (Земун)

ЈКП „Београд пут“

10.07 - 27.09.

Ускочка, 22. октобра, Сремска, Учитеља Цвеје, Београдска,
Гидрина, Крњешевачка, Војачка – насеље Угриновци (Земун)

„A1 Srbija“ д.о.о.

08.08 - 25.09.

„MMD INŽENJERING
PLUS” д.о.о. и др.

05.08 - 30.09.

„A1 Srbija“ д.о.о.

26.08 - 08.11.

Устаничка (Вождовац) код кућног броја 90

Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дурмиторска, Кнеза Милоша,
Вишеградска, Ресавска, Војводе Миленка, Тиршова, Булевар
ослобођења (Савски венац)
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Измена режима саобраћаја
током извођење радова (у 13
фаза) на реконструкцији
дистрибутивне водоводне
мреже у блоку улица
Заузеће и раскопавање
коловоза, тротоара и
паркинг места, током радова
на изградњи
телекомуникационе оптичке
мреже
Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Заузеће коловоза и тротоара
– санација, у периоду од
10.07. до 27.09.2022. године
(1. и 2. фаза завршене,
предат захтев за 3. фазу под
саобраћајем (Банатска –
Аутопут за Нови Сад, 19.0927.09.2022. год.)
Измена режима саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза и тротоара - по
фазама
Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Радови на изградњи
телекомуникационе оптичке
мреже на територији
општина Стари град,
Палилула, Савски венац и
Врачар

Грађевинска дирекције
Србије

13.09 - 27.09.

Шумадијска (Чукарица) од кућног броја 6 до кућног броја 8

,,СИГМА СТАН" д.о.о. и
др.

01.09 - 31.12.

Шуматовачка (Врачар)

СЗТР ,,ЉУБА ИНВЕСТ“

02.08.2022 - 01.03.2024.

Шуматовачка (Врачар)

СЗТР ,,ЉУБА ИНВЕСТ“

19.07.2022 - 11.07.2024.

Цара Душана (Земун) од Шумадијјске до Филипа Вишњића

Заузеће једне колвозне траке
у ул. Цара Душана током
извођења радова на
изградњи административног
објекта - зграда Пореске
управе у Земуну
Заузеће тротоара проходном
грађевинском скелом током
радова на изградњи
стамбеног објекта
Заузеће коловоза (сваког
уторка и петка) у
Шуматовачкој испред КП
3758/1 КО Врачар, током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта у Ул.
Чубурској бр. 18 (Врачар)

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Улица (број), општина
Архиепископа Данила (Палилула)

Организатор

ЈП ''Пошта Србије''

Период

Додатне информације

01.01 - 31.12.2022.

Постављање монтажно –
демонтажних јарбола, током
манифестације обележавања
српске заставе

,,This and That Production” д.о.о.,
Владимира Поповића (Нови Београд)

Књегиње Љубице (Стари град)

24.09.

Секретаријат за послове одбране, ванредних
ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима
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19.09 - 22.09.

Заузеће 8 (осам) паркинг
места дана 24.09.2022.
године у периоду од 07:00
часова до 19.00 часова
Заузеће паркинг места: 8
(осам) паркинг места у ул.
Кнегиње Љубице (део од ул.
Симине до Васе Чарапића),
у периоду од 20.09. од 19.00
часова до 22.09.2022. године
до 04.00 часа

Браће Југовић (Стари град)

Секретаријат за послове одбране, ванредних
ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима

Студентски трг (Стари град)

Секретаријат за послове одбране, ванредних
ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима
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24.09 - 26.09.

24.09 - 26.09.

Заузеће паркинг места: 8
(осам) паркинг места у ул.
Браће Југовића (део од ул.
Студентски трг до ул. Змаја
од Ноћаја), у периоду од
24.09. од 18.00 часова до
26.09.2022. године до 06.00
часова
Заузеће паркинг места: 8
(осам) паркинг места у ул.
Студентски трг (део од ул.
Браће Југовића трг до ул.
Васе Чарапића), у периоду
од 24.09. од 18.00 часова до
26.09.2022. године до 06.00
часова

