ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 25.05.2022. године
(инвестиције грaда Београда и јавних предузећа)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
И

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

инвеститор радова

извођач радова

оквирно трајање радова

Додатне информације

Авијатичарски пут (Земун) од Палмира Тољатија до краја
слепог дела Авијатичараког пута

Дирекција за
грађевинско земљиште
и иградњу Београда
Ј.П.

09.05-02.07.2022

Затварање саобраћаја током
радова, као и тротоар у
Булевару Михаила Пупина

Београдска, Вучкова, Народног фронта – Дражањ (Гроцка)

ЈП "Путеви Србије"

28.03-04.09.2022.

Боже Јанковића (Вождовац) од раскрснице са Пироћанчевом до
раскрснице са Војводе Степе
19.04 - 11.06.2022.

Гардијска (Савски венац)

ЈП "Путеви Београда"

21.05 - 19.06.2022.

Др Драгослава Поповића (Палилула) код кућног броја 3

“Deming Proinvest“ д.о.о.,
„Deming“ д.о.о.,

30.03 - 10.06.2022.

Живојина Жујовића (Звездара), код кућног броја 4

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

Жикице Јовановића Шпанца, Есад Пашина и Стевана Лилића
(Вождовац)

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

06.04 - 30.05.2022.

Илије Гарашанина (Палилула) од броја 15 до Ул. мајора Илића

Секретаријат за
инвестиције

06.04 - 04.06.2022.

24.09.2021 - 23.09.2022.
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Затвaрање саобраћајa током
радова на редовном
одржавању државног пута
II-B реда
Затварање и заузеће
26.05, 31.05, 02.06, 04.06,
07.06, 09.06. и 11.06.2022.
године, током извођења
бетонских радова на
изградњи једностраноузиданог стамбенопословног објекта
Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза у Гардијској, у
зони раскрснице са Бул.
патријарха Павла, током
радова на поправци
постојећих јавних
саобраћајних површина
изведених од ситне камене
коцке
Заузеће коловоза и заузеће 4
паркинг места, у дане: 28.05,
02.06. и 10.06.2022. године
Заузеће дела коловоза,
тротоара и 2 паркинг места сваког петка у месецу
Затварање и измена режима
саобраћаја, заузеће и
раскопавање коловоза и
тротоара - по фазама
Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопаавање
коловоза, тротоара и
паркинг места - по фазама

Улице Јана Колара и Мирка Поштића (Чукарица)

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П

Кеј ослобођења (Земун) од Његошеве до краја предметне улице

Секретаријат за
инвестиције, ''Телеком
Србије'' а.д.,
''Електродистрибуција
Србије'' д.о.о.

Кеј ослобођења (Земун), од Марка Николића до Змај Јовине и
од Караматине до Његошеве улице

Кеј ослобођења (Земун), од Марка Николића до Масариковог
трга и од Караматине до Његошеве

04.03 - 11.07.2022.

'Телеком Србије'' а.д.,
''Електродистрибуција
Србије'' д.о.о.

Секретаријат за
инвестиције, ''Телеком
Србије'' а.д.,
''Електродистрибуција
Србије'' д.о.о.
Секретаријат за
инвестиције, ''Телеком
Србије'' а.д.,
''Електродистрибуција
Србије'' д.о.о.

'Телеком Србије'' а.д.,
''Електродистрибуција
Србије'' д.о.о.
''Телеком Србије'' а.д.,
''Електродистрибуција
Србије'' д.о.о.

25.10.2021 - 21.06.2022.

04.04 - 21.06.2022.

Затварање саобраћаја - по
фазама, током радова на
реконструкцији уличне
мреже

05.03.2021 - 21.06.2022.

Затварање саобраћаја - по
фазама, током радова на
реконструкцији уличне
мреже (Фаза 2)

Ковинска и Доловска и део Зрењанинског пута на КП 630, 652 и
1662/18 КО Крњача (Палилула)

ЈКП "Београдски водовод и
канализација"

Кружни пут Кијево, од Патријарха Димитрија до Славка
Миљковића и Славка Миљковића, од Кружног пута за Кијево
до Миодрага Булатовића (Раковица)

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

Краља Стефана Томаша (Батајница), од Јасеновачких мученика
до Посавске

ЈКП „Београд пут“

22.04 - 16.06.2022.

Лазе Јовановића Порција (Земун)

Дирекција за грађевинско
земљиште и иградњу
Београда Ј.П.

27.04 - 29.06.2022.

20.05 - 16.06.2022.

''Коридори Србије'', ЈП
''Путеви Србије''
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Затварање саобраћаја - по
фазама у Улици Јана Колара
од краја слепог дела до
Улице Мирка Поштића и
Мирка Поштића од краја
слепог дела до Ул. Љешке
Реконструкција уличне
мреже - обустава саобраћаја
(Фаза 2), услед радова на
заштити и измештању
телекомуникационих
инсталација и радова на
измештању и заштити
постојећих
електроенергетских објеката

26.01 - 01.09.2022.

Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза током извођења
радова на реконструкцији
дистрибутивне водоводне
мреже у заштитном појасу и
регулацији постојећих
саобраћајница – по фазама
Затварање саобраћаја извођење радова на
изградњи дела обилазнице
око Београда
Затварање саобраћаја,
редовно одржавање
коловоза
Затварање саобраћаја по
фазама током извођења
радова на изградњи кишне и
фекалне канализације:
Фаза 1, од 27.04. до
31.05.2022. године, од

Угриновачке до Улице цара
Душана до ОШ „Соња
Маринковић“;
Фаза 2, од 01.06. до
29.06.2022. годие,од
раскрснице Улице цара
Душана до ОШ „Соња
Маринковић“

Милована Нићифоровића, Вука Караџића и Стевана
Филиповића (Чукарица)

ЈКП "Београдски водовод и
канализација"
16.03 - 08.06.2022.

Миљаковачка улица (Раковица) на делу од раскрснице са
Улицом патријарха Димитрија ка Улици Миљаковачко брдо

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

Михаила Гавриловића (Врачар) код кућног броја 23

„BEOMARKET INVEST“
д.о.о.

Мосорска (Вождовац) испред кућног броја 12

Острошка (Чукарица)

ЈКП "Београдске
електране"
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Измена режима саобраћаја и
затварања саобраћаја - по
фазама;
Фаза 4 (30.04 – 19.05.2022.
године): затварање
саобраћаја у Улици
Милована Нићифоровића од
Ул. Стевана Филиповића до
Ул. Небојше Марковића,
током радова на коловозу

09.05 - 24.06.2022.

Обустава саобраћаја током
извођења радова на
изградњи фекалне
канализације

13.04 - 14.06.2022.

Затварање саобраћаја,
заузеће коловоза и укидање
4 паркинг места, у дане:
30.05, 06.06. и 13.06.2022.

16.04 - 31.05.2022.

Затварање саобраћаја,
заузеће коловоза и тротоара
у временском периоду од
03.05. до 31.05.2022. године
- уторком и четвртком,
током извођења радова на
изградњи једнострано
узиданог стамбеног објекта,
због допреме грађевинског
материјала

23.05 - 06.07.2022.

Затварање саобраћаја током
извођењња радова

Пионирска (Чукарица) од раскрснице са Улицом Топчидерском
до улаза у Завод за израду новчаница и кованог новца

ЈП "Путеви Београда"

21.05 - 03.06.2022.
05.06 - 20.07.2022.

Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза, током извођења
радова на поправци
постојећих јавних
саобраћајних површина
изведених од ситне камене
коцке

Прокупачка (Савски венац), од кућног броја 43 до кућног броја
53

''Инфраструктура
железнице Србије'' а.д.

10.02 - 25.07.2022.

Изградња и реконструкција
објекта

Славка Миљковића - Миодрага Булатовића (Раковица)

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

Трг Зорана Ђинђића (Сурчин)

ЈП „Путеви Србије“

30.03 - 31.10.2022.

Тургењева (Чукарица) на деоници између Шумадијског трга и
Кировљеве

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

16.04 - 17.06.2022.

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

01.12.2021 - 01.09.2022.

Радови на коловозу на
обилазници око Београда –
сектор Б6
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
Затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање
коловоза, по фазама, током
радова на изградњи сек.
фекалне канализације

ПОД САОБРАЋАЈЕМ
Улица (број), општина

инвеститор радова

извођач радова

оквирно трајање радова

Додатне информације

Браће Ковач (Вождовац), код кућног броја 40

''Aqua Art Project'' d.o.o.

24.01 - 15.07.2022.

Заузеће тротоара

Бата Лакина (Палилула), код кућног броја 1

УЗУС д.о.о.

02.02 - 31.12.2022.

Заузеће дела тротоара

Боре Марковића (Чукарица), код кућног броја 1

Грамес Инвест

26.12.2021 - 30.11.2022.

Изградња објекта

Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 9

''Калман Храм'' д.о.о.

29.11.2021 - 07.07.2022.

Заузеће тротоара

Браничевска (Врачар), код кућног броја 21

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

28.10.2021 - 22.10.2022.

Заузеће тротоара и 4
паркинг места
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Булевар војводе Бојовића (Стари град), Линијски парк

ЈКП ''Зеленило-Београд''
Београд

Булевар деспота Стефана, Цвијићева, Краља Драгутина и
Богдана Тирнанића (Стари град)

„LIDL Srbija KD“ из Нове
Пазове, ул. Прва јужна
радна бр. 3

01.03 - 01.07.2022.

Булевар др Зорана Ђинђића (Нови Београд) пешачки прелаз
Тошин бунар (К275)

Секретаријат за саобраћај

23.05 - 25.05.2022.

Булевар ЈНА (Вождовац)

ЈП "Путеви Београда"

05.03 - 31.05.2022.

Булевар краља Александра, Велизара Косановића, Дескашева,
Мите Ружића, Косте Трифковћа, Устаничка, Првомајска и
Бајдина (Звездара)

Град Београд за потребе
Секретаријата за саобраћај

28.03 - 29.08.2022.

Булевар ослобођења (Вождовац)

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

21.05 - 05.07.2022.

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.

17.12.2021 - 31.12.2022.

11.10.2021 - 10.09.2022.
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19.05 - 01.10.2022.

Отварање два грађевинска
улаза
Измене режима саобраћаја,
заузеће тротоара у улицама
Цвијићевој и Богдана
Тирнанића, заузеће дела
тротоара у Ул. краља
Драгутина и заузеће дела
тротоара у Булевару деспота
Стефана (зона бивше гараже
ГСП-а) испред катастарске
парцеле 76/14 КО Палилула
Наставак радова на
изградњи Система за
адаптибилно управљање
светлосном саобраћајном
сигнализацијом на Новом
Београду
Измене режима саобраћаја,
заузеће делова коловоза и
тротоара у Булевару ЈНА од
Ул. Стојана Љубића до Дома
здравља "„Вождовац“ Здравствена станица
„Јајинци“ (смер ка Авали),
по фазама 1-10
Измена режима собраћаја,
раскопавање и заузеће
делова коловоза - по фазама
Заузеће и раскопавање дела
коловоза у Булевару
ослобођења - од Беранске
до раскрснице (са кружним
током саобраћаја) са
Црнотравском и Саве
Машковића, по фазама,
током извођења радова на
изградњи секундарне
канализационе мреже
Измеna режимa саобраћаја
Измењен режим соабраћаја
током извођења радова на
изградњи саобраћајнице
Булевар Патријарха Павла и

03.02.2022 - 25.01.2023.

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)

ГП ''Златибор градња''

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац) код кућног броја 13

ЈКП „Београдске
електране”

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)

ГП ''Златибор градња''

Војводе Богдана (Звездара), код кућног броја 12

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

23.02 - 19.08.2022.

Војводе Степе - споредни део, Душана Јовановића и Булевар
Пека Дапчевића - споредни део (Вождовац)

ЈКП "Београдске
електране"

19.03 - 10.07.2022.

Вука Караџића (Стари град), код кућног броја 6

Приватни инвеститори

Горњоградска (Земун) код кућног броја 53

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

07.04 - 28.09.2022.

Господара Вучића (Врачар), код кућног броја 67

''WD Concord West'' d.o.o.

06.11.2021 - 05.07.2022.

Господара Вучића (Врачар), код кућног броја 74

„BEMA RSD“ д.о.о.

06.04 - 18.06.2022.

13.10.2021 - 05.10.2022.

01.04 - 30.09.2022.

13.04 - 30.11.2022.
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двоколосечне трамвајске
пруге са пратећом
инфраструктуром, II етапа
од km 1+940.00
Заузеће тротоара
(проходном грађевинском
скелом са надстрешницом)
Измене режима саобраћаја,
заузеће и раскопавање
делова коловоза и тротоара
и заузеће паркинг места у
Булевару Пека Дапчевића,
од бр. 13 до Кружног пута
вождовачког - по фазама,
током изградње
дистрибутивног топловода
са прикључцима дуж Бул.
Пека Дапчевића (у делу од
Кружног пута вождовачког
до објекта Пека Дапчевића
бр. 13)
Извођење радова сваке
среде
Заузеће тротоара и 2
паркинг места
Измена режима саобраћаја,
заузеће и раскопавање
делова коловоза, тротоара и
паркинг места - по фазама
Заузеће дела тротоара од
Студентског трга до Кнез
Михаилове и испред објекта
у Вука Караџића код бр. 6
Заузеће тротоара, услед
извођења радова на
изградњи двострано
узиданог стамбенопословног објекта
Заузеће дела коловоза
уторком,четвртком и
суботом
Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара

Заузеће и раскопавање
коловоза по фазама: заузеће
и раскопавање коловоза од
раскрснице са Милорада
Драшковића до Ђује и
Драгољуба
Заузеће тротоара
Заузеће тротоара и 1
паркинг места

Гочка (Раковица)

ЈКП „Београдски водовод и
канализација“

Данијелова (Вождовац), код кућног броја 7

''United City Group''

Др Драгослава Поповића (Палилула), код кућног броја 3

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

26.01 - 31.12.2022.

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

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

02.03 - 01.09.2022.

Драгише Лапчевића (Звездара)

''Coherence Group'' d.o.o.

01.01 - 30.06.2022.

Дубљанска (Врачар) код кућног броја 17

„Термин инвест“ д.о.о.

03.03 - 31.08.2022.

Дубровачка (Стари град), код кућног броја 8

''Дорћол градња'' д.о.о.

25.11.2021 - 31.10.2022.

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 4

„Top House” д.о.о.

01.04 - 02.10.2022.

Јове Илића (Вождовац), код кућног броја 51

„CBC CONCEPTS“ д.о.о.

15.02 - 31.12.2022.

Заузеће дела коловоза сваког уторка и четвртка и
заузеће тротоара
Заузеће тротоара и 3
паркинг места
Заузеће тротоара и 2-4
паркинг места (изградња
објекта)
Заузеће дела коловоза,
тротоара и 2 паркинг места,
сваког петка у месецу
Заузеће тротоара

Кнез Милетина (Стари град) код кућног броја 26

„DOMIL“ д.о.о.

05.03 - 30.06.2022.

Заузеће тротоара

Краља Владимира (Вождовац)

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

Кружни ток код робне куће ИКЕА Београд, саобраћајница У1
(Вождовац)

''ИКЕА Србија'' д.о.о.

Ламартинова (Врачар) преко пута бр. 49
Ламартинова (Врачар)

12.04 - 10.07.2022.

09.06.2021 - 31.05.2022.

31.05 - 09.06.2022.

08.10.2021 - 30.06.2022.

„ABM ART PROPERTY“
d.o.o.
„Homes&Villas Three“
д.о.о.

Измена режима саобраћаја –
по фазама - Фаза 1: од Ул.
Жикице Јовановића Шпанца
до Ул. војводе Степе и угао
са Улицом војводе Степе
Изградња привременог
градилишног прикључка

15.03 - 15.07.2022.

Заузеће 3 паркинг места

12.03 - 12.08.2022.

Заузеће тротоара

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

Приватни инвеститори

14.04.2021 - 01.07.2022.

Љубе Дидића (Палилула) код кућног броја 22

Приватни инвеститори

18.03.2022 - 07.03.2023.
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Заузеће тротоара

Заузеће тротоара и 4
паркинг места
Заузеће тротоара и коловоза
у Улици Љубе Дидића,
испред бр. 22 и укидање 5

паркинг места (број 9, 10,
11, 12 и 13) у Улици Љубе
Дидића, преко пута бр. 22,
од 18.03.2022 до 07.03.2023.
год., сваког уторка и петка
Заузеће тротоара
(проходном грађевинском
скелом) током извођења
радова на инвестиционом
одржавању уличне фасаде
објекта на КП број 2717 КО
Стари град
Заузеће 2 паркинг места
(услед извођења радова на
текућем (редовном)
одржавању стана бр. 28)

Мајке Јевросиме (Стари град) испред кућног броја 24

Стамбена заједница Мајке
Јевросиме 24

06.04 - 24.05.2022.

Маршала Бирјузова (Стари град) код кућног броја 53а

Приватни инвеститори

01.04 - 31.05.2022.

Мачванска (Врачар), код кућног броја 26

Приватни инвеститори

09.11.2021 - 01.06.2022.

Заузеће тротоара

Миклошићева (Врачар) код кућног броја 24

„BANAT GRADNJA“ д.о.о.

10.03 - 31.05.2022.

Заузеће тротоара

Милутина Миланковића (Нови Београд) код кућног броја 1а

„FLOOR ART” д.о.о.

01.03 - 31.05.2022.

Михаила Гавриловића (Врачар) код кућног броја 23

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

07.04 - 31.10.2022.

Михаила Гавриловића (Врачар) код кућног броја 23

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

12.04 - 31.07.2022.

Млатишумина (Врачар), код кућног броја 23

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

01.04 - 30.09.2022.

Нодилова (Чукарица), код кућног броја 17

УЗУС д.о.о.

02.02 - 31.12.2022.
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Заузеће тротоара и паркинг
места дуж интерних
саобраћајница у Блоку 43
Заузеће тротоара и укидање
1 паркинг места (током
обележавања привременог
пешачког прелаза) у Улици
Михаила Гавриловића код
раскрснице са улицама
Војводе Хрвоја и Политовом
Затворање саобраћаја,
заузеће коловоза и укидање
4 паркинг места преко пута
бр. 23, у дане 30.05, 06.06. и
13.06.2022. године
Заузеће тротоара и 3
паркинг места и укидање 1
паркинг места (бр. 20),
током обележавања
привременог пешачког
прелаза
Заузеће током радова на
изградњи угаоног стамбеног
објекта

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

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

04.03 - 31.12.2022.

Омладинских бригада (Нови Београд)

ЈКП,, Београдске
електране"

09.04 - 20.06.2022.

Париске комуне (Нови Београд)

Секретаријат за саобраћај

23.05 - 27.05.2022.

Паунова, Неа Пендели и Макаријева (Вождовац)

ЈКП „Београдске
електране”

09.05 - 22.07.2022.

Петра Кочића (Врачар), код кућног броја 1

Приватни инвеститори

04.12.2021 - 30.05.2022.

Подгоричка (Врачар) на углу са Стојана Протића

EURO PRINC" и ,,RM"
Параћин,

28.02 - 15.10.2022.

Заузеће тротара и 4 паркинг
места

Измена режима саобраћаја
Реконструкција топловодне
мреже по фазама
Наставак радова на
изградњи Система за
адаптибилно управљање
светлосном саобраћајном
сигнализацијом на Новом
Београду у Париске комуне
– Гоце Делчева (К271) 2325.05.2022. године и у
Париске комуне –
Студентска (К270), од 25.27.05.2022. године
Измена режима саобраћаја,
по фазама током радова на
реконструкцији
дистрибутивног топловода
са прикључцима
Заузеће дела колвооза
сваког понедељка, среде,
петка и суботе

Преспанска (Звездара) код кућног броја 15

„DG Invest Sale“ д.о.о.

02.03 - 06.07.2022.

Измена режима саобраћаја,
заузеће дела коловоза и 1
паркинг места испред бр. 1
сваке среде

Приморска (Палилула) код кућног броја 31, угао са
Прерадовићевом

„ECO SIGNAL“ д.о.о.,
„NEGAST“ д.о.о.

01.02 - 30.06.2022.

Заузеће дела тротоара

Раваничка (Звездара) код кућног броја 42

,,DM INVEST"

28.02 - 01.06.2022.

Изградња објекта

Рада Неимара (Вождовац)

„BANAT KONZORCIJUM“
d.о.о

Ресавска (Врачар) код кућног беоја 25

„CAPITAL
DEVELOPMENTS” д.о.о.
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08.04.2021 - 01.03.2023.

01.01 - 06.06.2022.

Заузеће дела тротоара
испред бр. 33А и укиндање 2
паркинг места, на делу од
Ул. Богобоја Атанацковића
до Ул. Михаила Ђурића
(због обележавања
привремених пешачких
прелаза)
Заузеће тротара и укидање 5
паркинг места

Сазонова (Врачар) код кућног броја бб

19.05 - 20.06.2022.

Сазонова (Врачар) код кућног броја 24

„BUTEA“ д.о.о.

04.02 - 28.06.2022.

Сазонова (Врачар) од кућног броја 55 до кућног броја 57

„MONARH“ д.о.о.

05.03 - 15.07.2022.

Саобраћајница У1 (Вождовац)

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

Светозара Глигорића (Врачар), код кућног броја 12

„Deming Proinvest“ д.о.о.,
„D-62“ д.о.о. и Луковић
Радмила

Солунска (Стари град), код кућног броја 22

ГП ''Греда'' д.о.о.

08.10.2021 - 30.06.2022.

01.04 - 30.06.2022.

13.07.2021 - 24.05.2022.

Стевана Марковића (Земун) испред бр. 5

10.05 - 15.11.2022.

Заузеће тротоара и паркинг
места, у Улици Сазоновој
бб, испред КП 3208/6 КО
Врачар, током извођења
радова на изградњи
узиданог стамбеног објекта
Заузеће тротоара и 2
паркинг места
Заузеће тротоара у
Сазоновој испред бр. 55-57 и
2 паркинг места у Сазоновој
преко пута бр. 55-57 (број
131 и 132) и укидање 1
паркинг места (број 126) у
Сазоновој, у зони
раскрснице са Велимира
Бате Живојиновића
По фазама – ради извођења
радова на изградњи
привременог градилишног
прикључка
Измена режима саобраћаја,
заузеће тротоара и укидање
1 паркинг места у Светозара
Глигорића испред бр. 6 (због
обележавања привременог
пешачког прелаза)
Заузеће тротоара и 1
паркинг места
Током извођења радова на
реконструкцији и доградњи
стамбеног објекта, сваког
уторка биће заузет део
коловоза и паркинг места
Заузеће тротоара и 1
паркинг места

Стојана Протића (Врачар) угао са Подгоричком

Урошевачка, Јелезовачка и Славка Миљковића (Раковица)

"EURO PRINC" д.о.о

15.04 - 15.11.2022.

Град Београд за потребе
Дирекције за грађевинско

15.04 - 27.06.2022.

11

Измењен режим саобраћаја
на делу од Славка

земљиште и изградњу
Београда Ј.П.

Устаничка (Вождовац) код кућног броја 90

„MMD INŽENJERING
PLUS” д.о.о.

06.04 - 30.06.2022.

Устаничка и Видска (Вождовац)

ЈКП "Београдске
електране",

19.00 - 20.06.2022.

Цара Лазара (Стари град), код кућног броја 3

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда Ј.П.
Blue Code

22.02 - 27.05.2022.

Цариградска (Стари град), код кућног броја 18

''Симон Компанија'' д.о.о.

10.02 - 31.05.2022.

Црногорска (Палилула) код кућног броја 5

„MAZALIĆ CO” д.о.о.

Чернишевског (Врачар), код кућног броја 5

ПД ''Макспро''

Цара Душана (Земун) у коловозној траци према Пупиновом
мосту

21.05 - 31.5.2022.

15.03 - 15.09.2022.
25.01 - 03.06.2022.

Миљковића до Драгослава
Петровића, од Драгослава
Петровића до Јелезовачке и
у раскрсници Славка
Миљковића и Јелезовачке,
током радова на изградњи
секундарне фекалне и
атмосферске канализације
Измена режима саобраћаја и
заузеће тротоара, током
извођења радова на
изградњи двострано
узиданог стамбено пословног објекта на КП
3826 КО
Измењен режим саобраћаја,
заузеће и раскопавање
делови коловоза и тротоара
у улицама Устаничкој, угао
са Видском, и у Видској од
Устаничке до Стевана
Првовенчаног, по фазама
Радови на изградњи
секундарне водоводне
мреже
Заузеће тротоара
Заузеће дела тротоара и 3
паркинг места
Заузеће тротоара
Изградња објекта

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Улица (број), општина

Архиепископа Данила (Палилула)

Организатор

ЈП ''Пошта Србије''

Период

01.01 - 31.12.2022.

12

Додатне информације
Постављање монтажно –
демонтажних јарбола (током
манифестацје обележавања
Српске заставе)

