ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 03.08.2022. године
(инвестиције грaда Београда и јавних предузећа)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
И

СА ОБУСТАВОМ САОБРАЋАЈА И ЗАУЗЕЋЕМ КОЛОВОЗА
Улица (број), општина

инвеститор радова

Академска (Земун) од раскрснице са Ул. Авијатичарски трг до
раскрснице са Ул. Штросмајеровом

Град Београд

Београдска, Вучкова, Народног фронта – Дражањ (Гроцка)

ЈП "Путеви Србије"

Боре Марковића (Чукарица) од кућног броја 12 до кућног броја
27

ЈКП ,,Београдске
електране"

иновачка (Земун) од Ул. Бранка Пешића до Ул. Филипа
Вишњића

JKП „Београд пут“

Балканска (Стари град)

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

Булевар Пека Дапчевића, Кружни пут вождовачки и Браће
Јерковић (Вождовац)

ЈКП „Београдске
електране”

извођач радова

оквирно трајање радова

20.06 - 08.08.

Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза, током извођења
радова по фазама на
изградњи секундарне
канализационе мреже у
регулацији постојећих
саобраћајница

28.03 - 14.09.

Затвaрање саобраћајa током
радова на редовном
одржавању државног пута
II-B реда број 350

20.06 - 18.08.

Заузеће и раскопавање
делове коловоза, тротоара и
паркинг места, радови по
фазама

06.08 - 16.08.

Затвaрање саобраћајa током
радова на редовном
одржавању

01.08 - 20.08.

12.07 - 17.08.
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Додатне информације

Најава радова
Измена режима саобраћаја у
Ул. булевар Пека Дапчевића
код раскрснице са Ул.
Кружни пут вождовачки и
затварање саобраћаја у Ул.
Кружни пут вождовачки од
Булевара Пека Дапчевића до
раскрснице са Браће
Јерковић (радови на
коловозу), током радова на
изградњи дистрибутивне
топловодне мреже

Војводе Мицка Крстића (Палилула) између улица Вишњичке и
Маријане Грегоран

„Електромрежа Србије“ а.д.

Вукасовићева (Раковица) на деоници од Велизара Станковића
до окретнице аутобуса

JKП „Београд пут“

Добре Митровића и Мајора Илића (Паалилула)

Секретаријат за
инвестиције

04.08 - 28.08.

14.07 - 03.08.

25.07 - 17.08.

Др Драгослава Поповића (Стари град) код кућног броја 3

“Deming Proinvest“ д.о.о.,

24.06 - 20.08.

Заплањска и Ђорђа Станојевића у Железнику (Чукарица)

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

Најава радова

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 4

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

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.

Кеј ослобођења, Караматина, Змај Јовина (Земун)

Град Београд Секретаријат за
инвестиције, Телеком
Србија а.д. Београд,
Електродистрибуција
Србија д.о.о.

14.07 - 27.08.

24.09.2021 - 23.09.2022.
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Затварање саобраћаја током
радова на изградњи
подземног
електроенергетског вода
Затворање саобраћаја током
радова на редовном
одржавању улице
Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
тротоара и паркинг места у
Ул. Добре Митровића,
заузеће и раскопавање
коловоза и тротоара у Ул.
Мајора Илића, од
раскрснице са Ул. 27. марта
до улаза у гаражу
Палилулске пијаце, током
радова на реконструкцији
улица
Затварање саобраћаја,
заузеће коловоза и заузеће 4
паркинг места: 04.08, 12.08.
и 20.08.2022. годне, током
извођења радова на
изградњи обострано
узиданог стамбенопословног објекта

Заузеће дела коловоза,
тротоара и 2 паркинг места
(сваког петка у месецу)
Затварање саобраћаја, током
радова који се изводе на
коловозу, ради секундарне
фекалне канализационе
мреже
Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
делови коловоза и тротоара
у Ул. кеј ослобођења, од Ул.
Марка Николића до Ул.
Караматине и у Ул.
Караматиној, од Ул.

Фрушкогорске до Ул. кеј
ослобођења, као и заузеће и
раскопавање делова
коловоза, тротоара и
паркинг места у Ул. Змај
Јовиној, током извођења
радова на реконструкцији
улице и измештања
телекомуникационих
инсталација и заштите
постојећих
електроенергетских објеката
у Ул. Кеј ослобођења у
Земуну
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''

Љубе Давидовића (Звездара) код кућног броја 10

„MAGIC STROJ“ д.о.о.,

20.04 - 17.08.

Маријане Грегоран (Палилула)

Акционарско друштво
„Електромрежа Србије“

09.07 - 04.08.

Маријане Грегоран (Палилула) од Хусинских рудара до
Миријевског венца

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

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

Дирекција за грађевинско
земљиште и иградњу
Београда Ј.П.
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''Коридори Србије'' и
ЈП ''Путеви Србије''

26.01 - 01.09.

Затварање саобраћаја током
извођења радова на
изградњи дела обилазнице
око Београда
Затварање саобраћаја током
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза на делу од Ул.
војводе Мицка Крстића до
Ул. Хусињских рудара, по
фазама: 3 - извођење радова
на изградњи подземног
електроенергетског 110 Кv
вода од ТС Београд 1- до ТС
Београд 6

Најава радова

04.04 - 21.09.

Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза, током извођења
радова на реконструкцији
Сремске улице са
инфраструктуром

Мачков камен (Савски венац) код кућног броја 18

Милована Лазаревића (Лазаревац)

Михајла Булгакова (Звездара)

Младена Стојановића (Нови Београд)

22.07 - 27.09.

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

ЈП „Путеви Србије“

07.07 - 11.11.

18.07 - 18.08.

ЈКП „Београдске
електране“

05.07 - 31.08.

5

Затварање саобраћаја и
заузеће коловоза током
извођења радова на
изградњи двострано
узиданог стамбеног објекта
Заузеће и раскопавање дела
коловоза и тротоара у Ул.
Милована Лазаревића, 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
Затварање саобраћаја по
фазама током извођења
радова на рехабилитацији
Ул. Михајла Булгакова:
окретница „Миријево 4“ од
02.08. до 06.08.2022. године;
на раскрсници са Ул.
Љубише Миодраговића од
07.08. до 12.08.2022. године
и на раскрсници са Ул.
Љубише Миодраговића од
13.08. до 18.08.2022. године
Затварање саобраћаја по
фазама током извођења
радова:
3: измена режима саобраћаја
у улици Омладинских
бригада (радови на
коловозу) од 28.07. до
08.08.2022.године;
4: измена режима саобраћаја
у улици Омладинских
бригада (радови на
коловозу) од 09.08. до
20.08.2022. године

Молерова (Врачар) од раскрснице са Макензијевом до
Његошеве улице и од Крунске улице до Хаџи Ђерине и део Ул.
Коче Капетана од Његошеве до Макензијеве

Надежде Петровић (Чукарица) угао са Николаја Гогоља

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

ЈКП "Београдске
електране"

10.07 - 18.08.

Немањина (Савски венац) раскрсница са Ресавском улицом

Немањина и Скадарска (Земун)

Ника Миљанића и Пера Ћетковића (Палилула)

Павла Вујисића (Земун)

28.07 - 31.08.

23.07 - 31.08.

ЈКП "Београдске
електране"

Затварање саобраћаја током
радова на реконструкцији
дистрибутивне водоводне
мреже у заштитном појасу и
регулацији постојећих
саобраћајница
Затворена улица и измењен
режим саобраћаја у Улици
Николаја Гогоља (угао са
Улицом Надежде Петровић)
током извођења радова на
текућем одржавању
Затварање саобраћаја у Ул.
Ресавској на углу са
Немањином улицом током
извођења радова на
поправци трамвајске пруге

Најава радова

ЈКП "Београдске
електране"

06.06 - 04.08.

ЈП „Путеви Србије“

18.07 - 15.09.

6

Затварање саобраћаја, током
извођења радова по фазама,
на постојећим линијским
инфраструктурним
објектима

Затварање саобраћаја током
извођења радова на обнови
Ул. Павла Вујисића од Ул.
Симона Боливара до Ул.
Емила Затопека

Рабина Алкалаја, Бежанијска, и Орачка (Земун)

Светог Климента (Звездара) од раскрснице са Ул. Велизара
Косановића, до бочне стране објекта на кућном броју 57 ка Ул.
Ковачевој

Дирекција за грађ. земљ. и
иградњу Београда Ј.П

Град Београд за потребе
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.
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19.07 - 05.09.

Затварање саобраћаја током
радова на реконструкцији
примарног кишног
колектора у улицама по
следећем плану: Бежанијска,
од раскрснице са Ул.
Светосавском и до
раскрснице са Рабина
Алкалаја, од 28.07.2022. до
11.08.2022. Ул. Бежанијска,
од раскрснице са улицом
Светосавском и до
раскрснице са Ул. Рабина
Алкалаја од 12.08. до
18.08.2022. године; Ул.
Рабина Алкалаја, од Ул.
Бежанијске до Ул. Орачке,
од 19.08. до 29.08.2022.
године; раскрсница улица
Орачка и Рабина Алкалаја,
од раскрснице са
Светосавском до раскрснице
са Ул. Василија Васиљевића,
од 30.08.2022. до 05.09.2022.
године

01.08 - 23.09.

Затварање саобраћаја по
фазама, током радова на
реконструкцији у заштитном
појасу дела уличне мреже:
1: измењен режим
саобраћаја, заузеће и
ракопавање коловоза у Ул.
Светог Климента, у зони
раскрснице са Ул. Велизара
Косановића, од 01.08. до
04.08.2022. године;
2: измењен режим
саобраћаја, заузеће и
ракопавање коловоза у ул.
Светог Климента, на делу од
Ул. Велизара Косановића ка
ул. Ковачевој, од 05.08. до
18.08.2022. године

Славка Миљковића (Миодрага Булатовића) Раковица

Трг Зорана Ђинђића (Сурчин)

Тургењева (Чукарица)

Ћуковачки пут, Василија Васиљевића (Земун)

''Коридори Србије'', ЈП
''Путеви Србије''

''Коридори Србије'', ЈП
''Путеви Србије''

ЈП „Путеви Србије“

Дирекција за грађ. земљ. и
иградњу Београда Ј.П.

Град Београд, за потребе
Дирекција за грађ. земљ. и
иградњу Београда Ј.П.

01.12.2021 - 01.09.2022.

Радови на коловозу на
обилазници око Београда –
сектор Б6

30.03 - 31.10.

Затварање саобраћаја због
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

30.07 - 25.08.

Затварање саобраћаја по
фазама током радова на
изградњи секундарне
фекалне канализације:
1: у делу Ул. Тургењеве од
Ул. Шумадијски трг према
Ул. Кировљевој

08.07 - 14.08.

Затварање саобраћаја током
радова на реонструкцији
уличне мреже, који се
изводе на коловозу

06.08 - 16.08.

Затварање саобраћаја током
радова на редовном
одржавању

08.08 - 27.08.

Затварање саобраћаја по
фазама током радова на
изградњи секундарне
канализационе мреже на
подручју старог језгра
Земуна:
1а: затворен саобраћај,
заузет и раскопан коловоз и
паркинг места у
Штросмајеровој улици, од
раскрснице са Главном до
раскрснице са Академском
улицом

ЈКП "Београд пут"
Угриновачка (Земун) од Бранка Пешића до Филипа Вишњића

Штросмајерова (Земун)

Дирекција за грађ. земљ. и
иградњу Београда Ј.П.
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ПОД САОБРАЋАЈЕМ
Улица (број), општина

инвеститор радова

извођач радова

оквирно трајање радова

Додатне информације

Александра Белића (Звездара)

„Јинпрос” д.о.о.

01.07 - 30.09.

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

Бата Лакина (Палилула), код кућног броја 1

УЗУС д.о.о.

02.02 - 31.12.

Заузеће дела тротоара

Боре Марковића (Чукарица), код кућног броја 1

Грамес Инвест

Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 5

26.12.2021 - 30.11.2022.

„BP5“ д.о.о.

Изградња објекта

26.05 - 23.10.

Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта

Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 9

''Калман Храм'' д.о.о.

08.07 - 31.12.

Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи угаоног
једнострано-узиданог
стамбеног објекта

Боже Јанковића (Вождовац)

„Дунав Инвест“

25.06 - 26.08.

Измена режима саобраћаја
током радова на изградњи
објекта за време бетонирања

Браничевска (Врачар), код кућног броја 21

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

Булевар војводе Бојовића (Стари град) - Линијски парк

ЈКП ''Зеленило-Београд'',
Београд
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28.10.2021 - 22.10.2022.

Заузеће тротоара и 4
паркинг места

17.12.2021 - 31.12.2022.

Отварање два грађевинска
улаза (на потезу од Бетон
хале до Бастиона Светог
Јакова)

Булевар војводе Бојовића, Пјарона де Мондезира, Господар
Јованова, Вишњићева, Господар Јевремова, Цара Уроша, Краља
Петра, Узун Миркова (Стари град)

„Електродистрибуција
Србије“ д.о.о.

11.07 - 24.08.

Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац) код
кућног броја 21
Булевар краља Александра, Велизара Косановића, Дескашева,
Мите Ружића, Косте Трифковћа, Устаничка, Првомајска и
Бајдина (Звездара)

Приватни инвеститор

24.05 - 31.12.

Град Београд за потребе
Секретаријата за саобраћај

28.03 - 29.08.

Измена режима собраћаја,
раскопавање и заузеће
делова коловоза - по фазама

18.07 - 31.08.

Заузеће дела ротоара током
извођења радова на
адаптацији ентеријера
пословног простора у
постојећем габариту, у
Београду, на КП 2831/10 КО
Нови Београд

Булевар Милутина Миланковића (Нови Београд) код кућног
броја 1и
„GP SEVEN“ д.о.о.

Булевар Михајла Пупина (Нови Београд) на раскрсници са
Булеваром уметности, скретање за Трешњин цвет

ЈКП "Београдске
електране"

Булевар патријарха Германа (Вождовац)

''Коридори Србије'', ЈП
''Путеви Србије''

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

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.
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Измена режима и затварање
саобраћаја по фазама: у Ул.
Цара Уроша, Узун
Мирковој, Краља Петра и
Кнез Михаиловој, од 03.08.
до 24.08.2022. године и у
Узун Мирковој, 13. и
14.08.2022. године током
изградње кабловске
инфраструктуре
Заузеће тротоара и зелене
површине током извођења
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта

08.08 - 06.09.2022.

Измеna режимa саобраћаја

11.10.2021 - 10.09.2022.

Измеna режимa саобраћаја

19.05 - 01.10.

Измењен режим соабраћаја
током извођења радова на
изградњи саобраћајнице
Булевар патријарха Павла и
двоколосечне трамвајске
пруге са пратећом
инфраструктуром, II етапа

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)

ГП ''Златибор градња''

03.02.2022 - 25.01.2023.

Заузеће тротоара
(проходном грађевинском
скелом са надстрешницом) у
ул. Булевар Пека Дапчевића
испред КП 48089 КО
Вождовац, током извођења
радова на изградњи објекта

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)

ГП ''Златибор градња''

13.10.2021 - 05.10.2022.

Извођење АБ радова средом,
током изградње објекта

Булевар уметности (Нови Београд)

Варовничка (Звездара) од кућног броја 1 до кућног броја 3

Витезова Карађорђеве звезде и Миријевски венац (Звездара)

ЈКП "Београдске
електране"

22.07 - 15.09.

Група грађана

13.06 - 14.09.

"Електродистрибуција
Србије" д.о.о.

01.08 - 31.08.
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Измена режима саобраћаја
током радова на
реконструкцији
дистрибутивног топловода
са прикључцима у Булевару
уметности, од раскрснице са
Бул. Зорана Ђинђића до Бул.
Арсенија Чарнојевића.
Заузеће тротоара и укидање
1 паркинг места у Ул.
Варовничкој бр. 7 (због
обележавања привременог
пешачког прелаза) током
извођења радова на
изградњи угаоног објекта
Измењен режим саобраћаја
у Ул. витезова Карађорђеве
звезде, на делу од кућног бр.
49-51 до раскрснице са Ул.
Миријевски венац и заузеће
и раскопавање тротоара у
Ул. Миријевски венац на
делу од раскрснице са Ул.
витезова Карађорђеве звезде
до кућног бр. 22-24, током
извођења радова по фазама
на изградњи кабловских
водова:
1: измена режима саобраћаја
(радови на тротоару) од
01.08. до 19.08.2022. године

23.02 - 19.08.

Војводе Богдана (Звездара), код кућног броја 12

''Marser Invest'' d.o.o.

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

„M&Z HOME INVEST”
д.о.о.

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.

15.04.2022 - 01.04.2023.

01.06 - 30.09.

16.06.2022 - 15.06.2023.

Војислава Илића (Звездара)

ЈКП "Београдске
електране"

28.07 - 16.08.

Војислава Илића (Звездара) од броја 129 до раскрснице са
Улицом Топаловићевом

ЈКП "Београдске
електране"

03.08 - 31.08.

Војислава Илића и Преспанска (Вождовац)

,,Z INVESTING TIM " д.о.о.

Вука Караџића (Стари град), код кућног броја 6

Приватни инвеститори

20.05 - 20.12.

01.04 - 30.09.
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Заузеће тротоара и 2
паркинг места
Заузећа тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Заузеће дела тротоара,
коловоза и 2 паркинг места,
током извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
(уторком и петком)
Заузеће тротоара у Ул.
Војвођанској испред бр. 32,
34 и 36, током извођења
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
Измена режима саобраћаја,
заузеће и раскопавање
тротоара током радова на
изградњи топловодне мреже
по следећој динамици:
1. у Ул. Војислава Илића од
Дојранске до Преспанске
улице, у периоду од 28.07.
до 06.08.2022. године;
2. у Ул. Војислава Илића од
Преспанске до Ул. Трајка
Стаменковића, од 07.08. до
16.08.2022. године
Измена режима саобраћаја
током извођења радова
Заузеће тротоара и паркинг
места, током радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће дела тротоара (од
Студентског трга до Кнез
Михаилове и испред објекта
у Ул. Вука Караџића код бр.
6), током радова на
реконструкцији објекта

21.06 - 01.10.

Заузеће тротоара (угао са
Булеваром краља
Александра бр. 118) током
извођења радова на
изградњи угаоног двострано
узиданог пословног објекта
на КП 729/1 КО Врачар

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

07.04 - 28.09.

Заузеће тротоара, услед
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта

„GV-13” д.о.о.

10.05 - 05.08.

Заузеће 2 паркинг места
током извођења радова на
изградњи стамбеног објекта

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 74

„BEMA RSD“ д.о.о.

13.04 - 30.11.

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 92

„BEOMARKET INVEST“
д.о.о. и др.

08.07 - 05.12.

Господар Јованова (Стари град) код кућног броја 71

Стевановић Новица

04.07 - 05.08.

Голсвордијева (Врачар)

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

Горњоградска (Земун) код кућног броја 53

Господара Вучића (Врачар), код кућног броја 13

Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 6

Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 25

„ECSTATIKA DT“ д.о.о.

„BEOIKOS INVEST“ д.о.о
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04.07 - 31.12.

01.12.2021 - 20.03.2023.

Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара
Заузеће тротоара и
повремено заузеће коловоза,
у дане 10.08, 19.08, 27.08,
02.09. и 09.09.2022. године,
током извођења радова на
изградњи двостраноузиданог стамбеног објекта
Заузеће тротоара током
извођења радова на
енергетској санацији и
рестаурацији фасаде дела
приземног објекта у улици
Господар Јовановој бр. 71,
на КП 1648/2 КО Стари град
Заузеће дела тротоара у Ул.
Димитрија Туцовића испред
бр. 6 и укидање 2 паркинг
места у зони бр. 8, током
извођења радова на
изградњи двострано
узиданог стамбенопословног објекта на КП
21916 КО Звездара
Заузеће тротоара током
радова током извођења
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта

Заузеће тротоара и заузеће
коловоза приликом радова
на бетонирању (08.08, 12.08,
16.08, 20.08, 25.08. и
05.09.2022. године) током
изградње објекта
Заузеће тротоара и 1
паркинг места (због
обележавања привременог
пешачког прелаза)

Добропољска (Савски венац) код кућног броја 51

,,EURO COOL SYSTEM"
д.о.о

18.07 - 05.09.

Др Драгослава Поповића (Палилула), код кућног броја 3

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

26.01 - 31.12.

Дравска (Звездара), од кућног броја 14 до кућног броја 11

„AVALA INVEST“ д.о.о.,
„HOME FOR YOU“ д.о.о.,
„EKOGAL BOR“ д.о.о.

02.03 - 01.09.

Заузеће тротоара

Дубљанска (Врачар) код кућног броја 5

„Термин инвест“ д.о.о.

03.03 - 31.08.

Заузеће тротоара и 3
паркинг места

Дубровачка (Стари град), код кућног броја 8

''Дорћол градња'' д.о.о.

25.11.2021 - 31.10.2022.

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

Секретаријат за комуналне
и стамбене послове

24.05 - 31.10.

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 4

„Top House” д.о.о.

01.04 - 02.10.

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 15

,,LIGA INVEST" д.о.о. и др.

22.04 - 21.10.

Интернационалних бригада (Врачар) код кућног броја 87

"INTERFAMILY
GRADNJA" д.о.о.

30.04 - 27.08.

Јасеничка (Вождовац) код кућног броја 17

“BG INVEST“ д.о.о.

18.05 - 31.08.
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Заузеће тротоара и 2-4
паркинг места (изградња
објекта)
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 дела коловоза,
тротоара и 2 паркинг места,
сваког петка у месецу
Заузеће коловоза и паркинг
места, током радова на
изградњи објекта за време
допреме материјала (сваког
уторка и петка)
Заузеће тротоара и укидање
1 паркинг места, током
извођења грађевинских
радова на изградњи
стамбеног објекта
Заузеће тротоара и укидање
дела паркинг места, током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта

Јове Илића (Вождовац), код кућног броја 51

„CBC CONCEPTS“ д.о.о.

Јужни булевар (Врачар) код кућног броја 5

„ПРВА ГРАЂЕВИНСКА
КОМПАНИЈА“ д.о.о.

Јужни булевар (Врачар) код кућног броја 94

LOLASH д.о.о.

Калничка (Вождовац) код кућног броја 12

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

Карпошева (Чукарица)

Косте Јовановића (Вождовац) код кућног броја 2

Крфска 18 (Звездара)

15.02 - 31.12.

Заузеће тротоара

20.04 - 31.12.

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

12.05 - 08.08.

Приватни инвеститори

27.04 - 31.12.

Република Србија

05.07.2022 - 04.07.2023.

ЈКП "Београдске
електране"

25.07 - 23.08.

„VTS GRADNJA“ D.O.O.
BEOGRAD

01.07 - 30.09.

„ПРО АРХИНГ“ д.о.о. и
други

15.06.2022 - 15.05.2023.
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Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
Заузеће тротоара и укидање
2 паркинг местса, током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта
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 у постојећем
габариту и волумену, зграде
угоститељства хотела
„Бристол“
Измењен режим саобраћаја
током радова на текућем
одржавању у Ул.
Карпошевој, на углу са Ул.
Станка Опсенице
Заузеће дела коловоза
(уторком и петком) током
извођења радова на
изградњи угаоног
слободностојећег стамбеног
објекта
Измењен режим саобраћаја,
заузеће дела тротоара током
извођења радова на
изградњи објекта

Ламартинова (Врачар) код кућног броја 29

„Homes&Villas Three“
д.о.о.

12.03 - 12.08.

Заузеће тротоара и укидање
1 паркинг места, током
обележавања привременог
пешачког прелаза

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

Приватни инвеститори

30.05 - 31.12.

Заузеће тротоара и 4
паркинг места током радова
на изградњи објекта

Љубе Дидића (Палилула) код кућног броја 22

Љубостињска (Врачар) код кућног броја 5

Милоша Поцерца (Савски венац) код кућног броја 6

Приватни инвеститори

18.03.2022 - 07.03.2023.

„PARK LINE” д.о.о. и др.

Предшколска установа
„Савски венац”

25.06 - 15.09.

01.07 - 10.08.

Михаила Гавриловића (Врачар) код кућног броја 23

„BEOMARKET INVEST“
д.о.о., приватни
инвеститори

07.04 - 31.10.

Михајла Тодоровића (Звездара)

ЈКП "Београдске
електране“

26.07 - 04.08.

Приватни инвеститори

29.06 - 31.08.

Младе Босне (Врачар) код кућног броја 28

16

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, од
18.03.2022 до 07.03.2023.
године (уторком и петком)
Заузеће тротоара
непроходном грађевинском
скелом и укидање 1 паркинг
места, током извођења
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
Заузеће тротоара проходном
грађевинском скелом и 7
паркинг места током
поправке фасаде објекта
(текуће одржавање објекта
ПУ „Краљица Марија“)
Заузеће тротоара и укидање
1 паркинг места (током
обележавања привременог
пешачког прелаза) у Улици
Михаила Гавриловића код
раскрснице са улицама
Војводе Хрвоја и Политовом
Затварање саобраћаја у Ул.
Михајла Тодоровића од бр.
20
Заузеће коловоза и 2
паркинг места преко пута
броја 28 (сваке среде) током
извођења радова на
изградњи једнострано
узиданог стамбеног објекта
на КП 4532 КО Врачар

Млатишумина (Врачар) код кућног броја 23

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

01.04 - 30.09.

Заузеће тротоара и 3
паркинг места и укидање 1
паркинг места (бр. 20),
током обележавања
привременог пешачког
прелаза

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

Град Београд и финансијер
„Београд на води“ д.о.о.

04.03 - 31.12.

Измена режима саобраћаја

12.07 - 09.09.

Заузеће тротоара, коловоза и
4 паркинг места (бр. 19, 20,
21 и 22) и укидање 1
паркинг места (бр. 18),
током изградње једнострано
узиданог стамбенопословног објекта

28.05 - 01.10.

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

02.02 - 31.12.

Заузеће током радова на
изградњи стамбеног објекта

25.06.2022 - 10.01.2023.

Радови на коловозу током
извођења радова на
изградњи регионалног
водовода МакишМладеновац, прикључак за
Врчин - Гроцку

Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 8

Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16

„SAX BUILDING“ д.о.о.

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 (Обреновац)

ЈП „Путеви Србије“

17.05 - 15.11.
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Измена режима саобраћаја,
заузеће дела коловоза
Обереновачког друма на
делу примарне улице бр.
14692-05, у зони петље
Остружница, током
извођења радова на
рехабилитацији десне
коловозне траке моста преко
Саве код Остружнице на
државном путу А1, због
формирања привременог
градилишног колског улаза

Омладинских бригада (Нови Београд)

ЈКП „Београдске
електране”

Отокара Кершованија (Вождовац)

"NOVI DOM RED" д.о.о.

Патријарха Варнаве (Врачар) код кућног броја 18

„EUROINŽENJERING
INVEST“ д.о.о.

31.05 - 31.08.

Приватни инвеститор

17.06 - 30.09.

"КАЛЕМЕГДАН ПАРК"
д.о.о.

19.04 - 31.08.

Петра Кочића (Врачар) код кућног броја 1

Пјарона де Мондезира (Стари град)

Подгоричка (Врачар) на углу са Стојана Протића

05.07 - 31.08.

20.05.2022 - 20.03.2023.

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.

13.06 - 30.08.
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Измена режима саобраћаја
(радови на коловозу) - по
фазама, због реконструкције
топловодне мреже
Заузеће 3 паркинг места
током извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта (4. фаза
реализације комплекса)
Заузеће тротоара и 3 паркинг
места, током извођења
радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
Заузеће коловоза
(понедељком, средом,
петком) током радова на
изградњи слободностојећег
стамбено-пословног објекта
Измена режима саобраћаја и
постављање проходне
грађевинске скеле на
тротоару (код раскрснице са
Ул. Цинцар Јанковом),
током извођења радова на
изградњи стамбенопословног комплекса
„KAЛЕМЕГДАН ПАРК“
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 у
Пожешкој улици на КП
13044/57 КО Чукарица

Првомајска (Земун) код кућног броја 59

„AS POINT GROUP” д.о.о.

02.06 - 10.09.

Рада Неимара (Вождовац)

„BANAT KONZORCIJUM“
d.о.о

Савска и Рисанска (Савски венац)

Град Београд

Сазонова (Врачар) број 82

„EDITION SAZONOVA“
д.о.о.

16.07 - 15.09.22

"POKRET PARK" д.о.о.

20.04 - 19.09.

Светозара Марковића и Његошева (Врачар)

08.04.2021 - 01.03.2023.

15.06 - 28.12.
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Заузеће тротоара,
проходном скелом, током
извођења радова на
изградњи стамбенопословног објекта
Заузеће дела тротоара
испред бр. 33А и укидање 2
паркинг места, на делу од
Богобоја Атанацковића до
Михаила Ђурића
Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара проходном
грађевинском скелом на
углу улица Савске и
Рисанске, испред КП 845 КО
Савски венац, заузеће
тротоара и првих 5 паркинг
места у Савској, у зони
раскрснице са Рисанском,
испред КП 845 КО Савски
венац, заузећа тротоара и
прва 4 паркинг места у
Рисанској, у зони
раскрснице са Савском,
испред КП 845 КО Савски
венац
Заузеће тротоара и једног
паркинг места (број 108) у
ул. Сазоновој испред бр. 82
у току радова на изградњи
двострано узиданог
стамбено-пословног објекта
Заузеће тротоара, коловоза и
5 паркинг места у Ул.
Светозара Марковића
испред КП 5132 КО Врачар
(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

Смедеревска (Палилула) код кућног број 4

Стојана Протића (Врачар) угао са Подгоричком

Стојана Протића (Врачар) угао са Браничевском

"TERMIN INVEST" д.о.о.

"BIMED" д.о.о.

"EURO PRINC" д.о.о

01.07 - 31.12.

Заузеће тротоара на углу
Скадарске и Васе Пелагића,
током извођења радова на
изградњи угаоног двострано
узиданог стамбеног објекта
на КП 2139/1 КО Земун

01.06.2022 - 05.05.2024.

Заузеће тротоара, дела
коловоза (колски улаз) и 2
паркинг места, током радова
на реконструкцији и
доградњи постојећег
стамбеног објекта

15.04 - 15.11.

Група грађана

29.04 - 30.09.

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 9

„MONARH“ д.о.о. и др.

27.04 - 30.09.

Сутјеска 8. (Палилула) између улица Јована Исаиловића и
Агате Кристи

ЈКП Београдски водовод и
канализација

07.07 - 27.08.

Толстојева (Савски венац) код кућног броја 42

Група грађана

28.04.2022 - 22.04.2023.
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Заузеће тротоара и 1
паркинг места
Измена режима саобраћаја и
заузеће тротоара проходном
грађевинском скелом и 3
паркинг места, током
извођења радова на
изградњи стамбено пословног објекта на КП
1851 КО Врачар
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 (због обележавања
привременог пешачког
прелаза), током извођења
радова на изградњи
двострано узиданог
стамбено-пословног објекта
Измена режима саобраћаја
током извођење радова у 13
фаза, на реконструкцији
дистрибутивне водоводне
мреже
Заузеће тротоара током
извођења радова на
изградњи стамбеног објекта
на КП 20339 КО Савски
венац

Устаничка (Вождовац) код кућног броја 12

ЈКП „Београдске
електране”

Цариградска 18 (Стари град)

„Симон компанија“

25.06 - 15.08.

Црногорска (Палилула) код кућног броја 5

„MAZALIĆ CO” д.о.о.

15.03 - 15.09.

23.07 - 16.08.22

Заузеће тротоара и коловоза
током радова на
реконструкцији топловода у
заштитном појасу
Устаничке улице, према
динамици:
1. Ул. Устаничка од броја
12, од 23.07. до 06.08.2022.
године;
2. Ул. Устаничка (бочни
прилаз) од 07.08. до
13.08.2022. године и од
14.08.2022. до 16.08.2022.
године
Заузеће 3 паркинг места
током радова на изградњи
стамбеног објекта
Заузеће тротоара

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Улица (број), општина

Организатор

Период

Архиепископа Данила (Палилула)

ЈП ''Пошта Србије''

01.01 - 31.12.2022.

Улице Ушће и Булевар Николе Тесле (Нови Београд)

Бициклистички савез Србије

13.08. и 14.08.2022.
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Додатне информације
Постављање монтажно –
демонтажних јарбола (током
манифестацје обележавања
Српске заставе)
Током бициклистичке трке
"Бициклистичке наде Трофеј Београда", за
саобраћај ће бити затворене
улице Ушће и Булевар
Николе Тесле, дана
13.08.2022. године у
периоду од 17.00 до 20.00
сати и 14.08.2022. године у
периоду од 09.00 до 15.00
сати

