
                                                                                                                                                            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА  

НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ 

на дан 28.03.2023. године 
(инвестиције грaда Београда и јавних предузећа) 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈУ 
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СА ОБУСТАВОМ САОБРАЋАЈА И ЗАУЗЕЋЕМ КОЛОВОЗА 

 
 

Улица (број), општина 

 

инвеститор радова извођач радова оквирно трајање радова Додатне информације 

Арадска (Звездара) 

 

Град Београд за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

 

03.05 – 11.06.2023. 

Затварање саобраћаја у ул. 

Арадској, од краја слепог 

дела улице до ул. 

Хекторовићеве (заузеће и 

раскопавање коловоза), 

укидање паркинг места у ул. 

Војводе Довезењског и у 

Хекторовићевој од Арадске 

до ул. Букурешке, током 

извођења радова на 

изградњи секундарне 

канализационе мреже  

Бранка Живковића, Николе Демоње, Шангајска 1 део, Младих 

горана и Белегишка у насељу Шангај у Батајници (Земун) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј,П. 

 

08.01 - 16.09.2023. 

Затварање саобраћаја током 

радова на изградњи 

секундарне канализационе 

мреже  

Булевар Зорана Ђинђића споредни део (Нови Београд) 

Град Београд за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 06.04.-10.04.23 

Затварање саобраћаја у делу 

Булевара Зорана Ђинђића, 

споредни део између улица 

Радоја Дакића и Париске 

комуне, споредни део 

(заузеће и раскопавање 

коловоза), у блоку 4, фаза 2, 

ради извођења радова на 

изградњи канализационе 

мреже у регулацији 

постојећих саобраћајница на 

делу катастарске парцеле 

832/1 КО Нови Београд, 

изградњи и реконструкцији 

водоводне мреже у 

заштитном појасу на делу 

катастарске парцеле 832/1 

КО Нови Београд 
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Видовданска (Сурчин) ЈП „Путеви Београда“  27.03.-29.04.23. 

Ради извођења радова на на 

асфалтирању и уређењу 

улица и општинских путева 

доћи ће до заузећа коловоза 

и затварања саобраћаја у ул. 

Видовданској, на територији 

градске општине Сурчин у 

периоду од 27.03.2023. до 

29.04.2023. 

Виноградска и Др Ивана Рибара (Нови Београд – Сурчин) 

 

ЈП „Путеви Србије“ и др. 

 

 

 12.03 – 31.03.2023. 

Заузеће коловоза у ул. 

Виноградска, део коловоза 

кружне раскрснице и ул. Др 

Ивана Рибара, по фазама, 

током извођења радова на 

изградњи деонице Нови 

Београд - Сурчин, као 

наставак аутопута Е-763 

Београд - Пожега I фаза, 

поддеоница II од km 

0+000.00 - до km 0+475.00, 

на територији општине Нови 

Београд, по фазама  

Војводе Довезењског (Звездара) 

 

 

 

Град Београд за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

 14.03 – 02.05.2023. 

Затварање саобраћаја у ул. 

Војводе Довезенског од 

Булевара краља Александра 

до ул. Арадске (заузеће, 

раскопавање коловоза и 

заузеће паркинг места) и 

укидање паркинг места у ул. 

Хекторовићевој од ул 

Арадске до ул. Букурешке, 

током извођења радова на 

изградњи секундарне 

канализационе мреже  

Волгина (Звездара) ЈП "Путеви Београда" 

 

09.01 – 09.04.2023. 

 

Затварање саобраћаја у ул. 

Волгиној, од ул. 

Кордунашке до улаза у 

Астрономску опсерваторију  

током изградње коловозне 

конструкције - радови на 

поправци постојећих и 

изради нових јавних 

саобраћајних површина  
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Данилова (Звездара) 

Град Београд, за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

 

07.03 – 05.04.2023. 

 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

изградњи секундарне 

водоводне мреже у 

постојећој регулацији улице 

Данилове на КП 1101, 

1104/1, 3528/15, 3528/15 и 

3528/1 КО Миријево и 

изградњи секундарне 

фекалне канализационе 

мреже  

Добропољска (Савски венац) код кућног броја 66 

 
,,ARCOSITE" д.о.о.  22.02 - 07.12.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

радова на изградњи објекта 

 

Душана Недељковића, Димитрија Туцовића и Карађорђева 

(Лазаревац) 

 

Град Београд, за потребе 

Дирекција за грађ. земљ. и 

иградњу Београда Ј.П. 

 

 17.03 – 01.07.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза и тротоара 

у ул. Душана Недељковића, 

у зони раскрснице са ул. 

Ђуре Јакшића, затварање 

саобраћаја, заузеће и 

раскопавање делова 

коловоза и тротоара у ул. 

Душана Недељковића, на 

делу од ул. Ђуре Јакшића до 

ул. Карађорђеве и измена 

режим саобраћаја, заузеће и 

раскопавање делова 

коловоза и тротоара у зони 

раскрснице ул. Димитрија 

Туцовића, ул. Карађорђеве и 

ул. Душана Недељковића, 

током извођења радова на 

изградњи јавне подземне 

гараже 

Иванковачка (Палилула) 

 

 

ЈКП „Београд пут“ 

 
 27.03 – 02.04.2023. 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

редовном одржавању у ул. 

Иванковачкој, од Краљице 

Марије до Кнез Данилове 
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Јанка Катића (Младденовац) 

 

 

 

ЈП „Путеви Београда“ 

 
 

23.03 – 20.07.2023. 

 

Измена режима саобраћаја 

по фазама током извођења 

радова на асфалтирању 

коловоза - заузеће коловоза 

по фазама у ул. Јанка Катића 

на делу од ул. Краљице 

Марије до ул. Вука 

Караџића:  

Фаза 1: десна коловозна 

трака део од ул. Краљице 

Марије до ул. Вука 

Караџића у периоду од 

23.03.2023. до 21.05.2023. 

године;  

Фаза 2: лева коловозна трака 

део од ул. Краљице Марије 

до ул. Вука Караџића од 

21.05.2023. до 20.07.2023. 

године. 

Јована Војиновића Јоце ЈП“Путеви Београда“  23.03.-20.07.2023. 

Обустава саобраћаја ради 

извођења у ул. Јована 

Војиновића Јоце на делу од 

Космајског пута до 

Петкајске улице у Кораћици 

по фазама: Фаза 1: Део од 

Космајског пута до 

Черимског пута у периоду 

од 23.03.2023. до 01.05.2023. 

године; Фаза 2: Део од 

Черимског пута до ул. 

Друмине у периоду од 

02.05.2023. до 10.06.2023. 

године; Фаза 3: Део од ул. 

Друмине до ул. Петкајске у 

периоду од 11.06.2023. до 

20.07.2023. године. 

Јовице Веселиновића (Лазаревац) ЈП „Путеви Београда“  23.03 – 20.07.2023. 

Измена режима саобраћаја 

по фазама - заузеће коловоза 

и обуставе саобраћаја током 

извођења радова на 

асфалтирању коловоза, у ул. 

Јована Војиновића Јоце на 

делу од Космајског пута до 

Петкајске улице у Кораћици 

по фазама: Фаза 1: део од 



6 

 

Космајског пута до 

Черимског пута у периоду 

од 23.03.2023. до 01.05.2023. 

године; Фаза 2: део од 

Черимског пута до ул. 

Друмине у периоду од 

02.05.2023. до 10.06.2023. 

године; Фаза 3: део ул. 

Друмине до ул. Петкајске  

од 11.06. до 20.07.2023.  

Јовице Веселиновића (Лазаревац) од кућног броја 1 до кућног 

броја 96 

 

Град Београд, за потребе 

Дирекција за грађ. земљ. и 

иградњу Београда Ј.П. 

 

 18.03 – 18.05.2023. 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

изградњи секундарне 

фекалне канализационе 

Колашинска (Вождовац) испред кућног бр. 31 Приватни инвеститори  28.01 - 26.04.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

(средом и суботом)  

Мавровска 2. део и Мандаринска (Раковица) 

Град Београд за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

 28.03 - 29.04.2023. 

Затварање саобраћаја,током 

изградње секундарне 

фекалне канализационе 

мреже, по фазама: 

Фаза 2: у ул. Ратка 

Софијанића 2. део, 

Мандринска, Мавровска 2. 

део и Мавровска, у периоду 

од 28.03.2023. године до 

29.04.2023. године 

Милована Лазаревића (Лазаревац) 

 

 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 11.01 - 31.05.2023. 

Заузеће и раскопавање дела 

коловоза и тротоара у 

дужини од око 1150м, током 

извођења радова на 

реконструкцији дела улице  

и изградњи недостајуће 

инфраструктуре 

Поенкареова, Цвијићева, Богдана Тирнанића - Ватрослава 

Лисинског (Палилула) 

  

 

Град Београд, за потребе 

Секретаријата за саобраћај, 

Улица 27. марта 43-45 

 

 26.01 – 31.03.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза у улицама: 

Поенкареова, Цвијићева и 

Богдана Тирнанића 

(Палилула) - по фазама 
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Преспанска (Вождовац) на углу са Војислава Илића 
,,Z INVESTING TIM" 

 
 09.03 – 29.04.2023. 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

бетонирању (уторком, 

четвртком и суботом) 

Прешевска (Звездара)  

„VIVA RESIDENCES“ 

д.о.о. 

 

 16.01.2023 – 30.09.2024. 

Измењен режим саобраћаја, 

по фазама:  

Фаза 2: заузеће дела 

тротоара у ул. Прешевској 

испред КП 4003/85 КО 

Звездара, у периоду од 

16.01.2023. до 30.09.2024. 

године, током извођења 

радова на изградњи угаоног 

стамбено - пословног 

објекта  

Прешевска (Звездара) испред кућног бр. 24 

UMM CONSTRUCTION“ 

д.о.о. и приватни 

инвеститор 

 17.01 - 30.03.2023. 

Обустава саобраћаја и 

заузећа дела коловоза током 

извођења радова на 

изградњи објекта (уторком, 

четвртком и суботом) у 

периоду од 17.01.2023. 

године до 30.03.2023. године 

 

Пролећна (Вождовац)  

Град Београд, за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

 04.03 – 15.04.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза у ул. Пролећна и 

Топола, насеље Кумодраж 

село (Вождовац), током 

извођења радова на 

изградњи секундарне 

фекалне канализационе 

мреже  

Радоја Дакића (Нови Београд) 

Град Београд за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П 

 
28.03.-05.04. 

03.05.-17.05. 

Затварање саобраћаја у делу 

ул. Радоја Дакића од краја 

слепог дела до Булевара 

Зорана Ђинђића, споредни 

део (заузеће и раскопавање 

коловоза), у блоку 4, фаза 1, 

и фаза 4 ради извођења 

радова на изградњи 

канализационе мреже у 

регулацији постојећих 

саобраћајница на делу 

катастарске парцеле 832/1 
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КО Нови Београд, изградњи 

и реконструкцији водоводне 

мреже у заштитном појасу 

на делу катастарске парцеле 

832/1 КО Нови Београд 

Светосавска (Земун) 

Град Београд, за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

 27,03 – 13.04.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза и заузеће паркинг 

места у ул. Светосавској, од 

раскрснице са ул. 

Гундулићевом и ул. 

Рајачићевом до раскрснице 

са ул. Дубровачком током 

радова на изградњи фекалне 

канализационе мреже 

Средња (Вождовац) 
ЈКП „Београд пут“ 

 
 11.03 - 31.03.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза у ул. 

Средњој од ул. Праве до ул. 

Степеничке, током извођења 

радова на редовном 

одржавању уличне мреже 

Старе порте, Ковачка, Војканово сокаче, Јасмина, Винарска, 

Ђурђевданска и Михољска, насеље Кумодраж село (Вождовац) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

 17.02 – 20.07.2023. 

Затварање саобраћаја током 

изградње секундарне мреже 

фекалне канализације 

Толстојева( Савски венац)  ,,GIA" доо  28.03.-29.03.23. 

Затваранје за саобраћај, 

заузеће дела коловоза у ул. 

Толстојева бр. 42, у 

Београду, на територији 

општине Савски венац, ради 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Топола (Вождовац) 

Град Београд, за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

 04.03 – 15.04.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза у ул. Пролећна и 

Топола, насеље Кумодраж 

село, током извођења радова 

на изградњи секундарне 

фекалне канализационе 

мреже у регулацији 

постојећих саобраћајница 
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Tрг Зорана Ђинђића (Сурчин) 

 

ЈП ,,Путеви Србије" 

 
 22.12.2022 - 15.04.2023. 

Заузеће коловоза у ул. Трг 

Зорана Ђинђића, током 

извођења радова на 

изградњи деонице Нови 

Београд - Сурчин, као 

наставак аутопута Е-763 

Београд - Пожега и 

реконструкције постојећег 

кружног тока (Виноградска 

улица), I фаза: 

преусмераваље саобраћаја 

са привремене девијације на 

изграђени стални 

надвожњак у правцу 

постојећег локалног пута 

који је продужетак ул. Трг 

Зорана Ђинђића 

Ударне десетине (Сурчин) ЈП „Путеви Београда“  27.03.-29.04.2023. 

Ради извођења радова на 

асфалтирању и уређењу 

улица и општинских путева 

доћи ће до заузећа коловоза 

и затварања саобраћаја у ул. 

Ударне десетине, на 

територији градске општине 

Сурчин у периоду од 

27.03.2023. до 29.04.2023. 

године. 

Француска (Стари град) 
ЈКП „Београд пут“ 

 
 24.03 – 03.04.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза у ул. 

Француској - по фазама: 

Фаза 1: од ул. Цара Душана 

до ул. Господар Јевремове, 

од 24.03.2023. године до 

27.03.2023. 

Фаза 2: од ул. Господар 

Јевремове до ул. Браће 

Југовић од 31.03.2023. до 

03.04.2023., заузеће коловоза 

у ул. Француској, током 

извођења радова на 

редовном одржавању улица  
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Црвено барјаче (Чукарица) 
ЈКП „Београд пут“ 

 
 22.03. – 29.03.2023. 

Затварање саобраћаја и 

заузеће коловоза током 

извођења радова на 

редовном одржавању у ул. 

Црвено барјаче, од 

раскрснице са ул. Бело 

врело до раскрснице са ул. 

Браће Вучковића, у периоду 

од 22.03.2023. до 29.03.2023. 

године. 

Шумадијска(Земун) ЈКП „Београд пут“  28.03.-05.04.2023. 

Затворањее саобраћаја, 

заузеће коловоза у ул. 

Шумадијској од ул. Цара 

Душана до раскрснице са 

улицама Скопљанска – 

Војвођанска – Мостарска, на 

територији општине Земун, 

у Београду, ради извођења 

радова на редовном 

одржавању улица 

Шуматовачка (Врачар) испред кућног броја 43  
Богољуб Миленовић ПР 

СЗТР ,,ЉУБА ИНВЕСТ“ 
 02.08.2022 - 03.03.2024. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза, током 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

(уторком и петком) 

 

ПОД САОБРАЋАЈЕМ 

 
 

Улица (број), општина 

 

инвеститор радова извођач радова оквирно трајање радова Додатне информације 

Антифашистичке борбе (Нови Београд) угао са Јурија Гагарина 
ЈКП ,,Београдске 

електране“ 

 

06.03 – 30.03.2023 

Заузеће и раскопавање 

делова коловоза у ул. 

Атифашистичке борбе, у 

зони раскрснице са ул. 

Јурија Гагарина (десна 

коловозна трака ), током 

извођења радова на 

реконструкцији 

дистрибутивног топловода 

са прикључцима – „М3“ у 

заштитном појасу у кругу 

топлане „Нови Београд“  
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Атанасија Пуље (Земун) испред кућног броја 21 

„TARA MONT 

INVESTMENTS“ д.о.о. 

 

 

 

 

08.01 - 01.05.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела тротоара и 

зелене површине, током 

извођења радова на 

уклањању постојећих и 

изградњи стамбеног објекта 

 

Балканска (Савски венац) код кућног броја 53 

 

Република Србија -

Министарство финансија 

 

15.08.2022 - 13.10.2023. 

Заузеће тротоара и шест 

паркинг места, током 

реконструкције и доградње 

објекта Министарства 

финансија  

Бањичких жртава (Савски венац) код кућног броја 18 Приватни инвеститори 

 

06.03 – 01.05.2023. 

Заузеће дела тротоара током 

извођења радова на 

изградњи слободностојећег 

стамбеног објекта 

Бирчанинова (Савски венац) код кућног броја 29 

 

Амбасада Републике 

Финске 
 01.02 - 31.03.2023. 

Изградња објекта – радови 

на реконструкцији фасаде 

Боже Јанковића (Вождовац) код кућног броја 59 

 

„MATRAK“ д.о.о. 

 
 16.12.2022 - 01.04.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Боре Марковића (Чукарица) 
„GRAMIS INVEST“ д.о.о. 

 
 08.01 - 31.03.2023. 

Заузеће тротоара у зони у 

зони КП 10040/292 и 

10040/4 КО, током радова на 

изградњи објекта 

Борислава Пекића (Врачар) код кућног броја 9 ''Калман Храм'' д.о.о.  
10.01 - 30.06.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Бранков мост  
ЈП ,Путеви Београда" 

 
 15.03 – 25.05.2023. 

Заменa челичних конзолних 

елемената – носача стубова 

јавне расвете на мосту преко 

реке Саве, у продужетку 

Бранкове улице и заузеће 

левих саобраћајних трака на 

Бранковом мосту од стуба 1 

до стуба 14 

Булевар деспота Стефана (Стари град) код кућног броја 51 

 

„NEW PASSEL“ д.о.о. 

 
 08.01 - 01.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела тротоара и 

укидање три паркинг места 

у Булевару деспота Стефана 

испред бр. 51, фаза 1 током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 
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Булевар деспота Стефана (Стари град) 

Акционарско друштво 

„Електромрежа Србије“ 

 

 15.03 – 05.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза у Булевару 

деспота Стефана између 

раскрснице са улицама 

Милана Кашанина 

(Палмотићева) – 

Цариградска и раскрснице 

са ул. Цвијићевом, фаза 3, 

током извођења радова на 

изградњи подземног 

електроенергетског 110 kV 

вода од ТС Београд 1 - ТС 

Београд 6 

Булевар краља Александра (Врачар) код кућног броја 118 
GRANIT INVEST“ д.о.о. и 

приватни инвеститор 
 08.01 – 01.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела тротоара у 

Булевару краља Александра 

испред бр. 118 (угао са ул. 

Голсвордијевом), током 

извођења радова на 

изградњи пословног објекта  

Булевар краља Александра (Врачар) код кућног броја 248 

Стамбена заједница 

Булевар краља Александра 

248 
 04.04 – 18.05.2023. 

Заузећа тротоара проходном 

грађевинском скелом у 

периоду од 04.04.2023. 

годин до 18.05.2023. године, 

током извођења радова на 

енергетској санацији фасаде 

дела стамбене зграде у 

Булевару краља Александра 

испред бр. 248 

Булевар краља Александра (Звездара) код кућног броја 186 

 

„ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА” 

д.о.о. 
 16.02 - 01.04.2023. 

Заузеће тротоара и 1 п.м. у 

ул. Старца Вујадина, на углу 

са Булеваром краља 

Александра, укидање 1 п.м. 

у ул. Старца Вујадина 

испред бр. 1 и 2 п.м. у ул. 

Старца Вујадина испред бр. 

2, током извођења радова на 

адаптацији и санацији 

пословног простора  
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Вардарска (Врачар) код кућног броја 25 

 

"SUPERIOR INVEST" 

 
 15.03 – 06.07.2023. 

Радови на изградњи објекта 

по фазама: 

Фаза 1 - заузеће тротоара у 

ул. Вардарској испред бр. 

25, у временском периоду од 

15.03.2023. до 06.07.2023. 

године; 

Фаза 2 - заузеће дела 

коловоза и укидање паркинг 

места у ул. Вардарској 

испред бр. 25, у периоду од 

16.03.2023. до 06.07.2023. 

године (сваког уторка и 

четвртка у месецу). 

Високог Стевана (Стари град) код кућног броја 5 

 

 

 

„Jokić Consult“ д.о.о. и 

Јеврејска општина 

 

 

 01.03 – 30.06.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и четири 

паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Вишњичка (Палилула) 
ЈКП „Београд пут“ 

 
 23.03. -  07.04.2023. 

Заузеће дела коловоза (левa 

саобраћајнa тракa у оба 

смера) у ул. Вишњичкој, од 

раскрснице са ул. Диљском 

до раскрснице са 

Миријевским булеваром -

радови се изводе по фазама: 

Фаза 2: у периоду од 

23.03.2023. до 07.04.2023. 

године, током извођења 

радова на редовном 

одржавању 

Војводе Богдана (Звездара) код кућног броја 12 
„MARSER INVEST“ д.о.о. 

и др. 
 09.01 - 31.03.2023. 

Заузеће тротоара и једног 

паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Војводе Ђуровића (Вождовац) од кућног броја 5 до кућног 

броја 7 

„M&Z HOME INVEST” 

д.о.о. 
 15.04.2022 - 01.04.2023. 

Заузећа тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 
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Војводе Степе (Вождовац) 

Град Београд, за потребе 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

 

 20.03 – 20.05.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза у ул. Војводе 

Степе, на делу између ул. 

Гуњак и ул. Калемарске, 

током извођења радова на 

изградњи секундарне 

фекалне канализационе 

мреже у регулацији 

постојећих саобраћајница 

Војводе Степе, Даљска, 

Летња и Ђурђевданска у 

насељу Кумодраж 

Војводе Степе (Вождовац)  
„P.S. Fashion Design“ д.о.о. 

 
 23.02 – 06.06.2023. 

Заузеће тротоара у ул. 

Војводе Степе (у зони 

раскрснице са ул. 

Новаковом), заузеће 

тротоара и једног паркинг 

места у ул. Новаковој у зони 

кућног бр. 1 и укидања 

једног паркинг места у ул. 

Новаковој, током извођења 

радова на реконструкцији и 

адаптацији постојећег 

пословног простора на КП 

7585 КО Вождовац 

Војвођанска и Браће Пухаловић (Сурчин) 

 
ЈП,,Путеви Београда"  15.03 – 03.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

радови се изводе на делу 

коловоза, тротоара и пм и 

поправка саобраћајних 

површина изведених од 

ситне камене коцке на Тргу 

у Сурчину 

  

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

36 

„GOOD PROPERTIES“ 

д.о.о. и „TERRA 

INVESTICIJE“ д.о.о. 

 
    16.06.2022 - 15.06.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи објекта 

Војислава Илића (Вождовац) 

 
„A1 Srbija“ д.о.о.  18.03 – 31.03.2023. 

Заузеће и раскопавање 

делова коловоза и тротоара 

у улицама Војислава Илића 

и Мис Ирбијевој, по фазама, 

на територији општина 

Вождовац и Звездара, у 

Београду, ради извођења 

радова на изградњи 
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оптичкoг кабла за потребе 

повезивања „А1 Srbija“ 

indoor базних станица 

„BG108 BG TC BEO 

Denkova Bašta“ i „BG0377 

BG TC BEO“ 

Војислава Илића (Вождовац) код кућног броја 33 

 

,Z INVESTING TIM " 

 
 09.03 - 01.05.2023. 

Заузеће дела тротоара и 

једног паркинг места у ул. 

Преспанској, током радова 

на изградњи стамбено-

пословног објекта 

Вука Караџића (Стари град) код кућног броја 6 

Пословно удружење 

"Пословна зграда Вука 

Караџића 6, Београд", 

„Development VK6 

prizemlje”, „Carrasco“ д.о.о., 

и „Solution VK6 potkrovlje“ 

д.о.о. 

 

 

01.03 – 30.04.2023. 

 

Заузеће дела тротоара (од 

Студентског трга до Кнез 

Михаилове улице и испред 

објекта у ул. Вука Караџића 

бр. 6, током извођења 

радова на реконструкцији и 

адаптацији посл. објекта 

Вукице Митровић (Врачар) 
„АБП ГРАДЊА“ д.о.о. и 

приватни инвеститор 
 

28.02 - 27.07.2023. 

 

Заузеће тротоара у ул. 

Вукице Митровић испред 

КП 2309/1 КО Врачар, 

укидање три паркинг места 

у ул. Вукице Митровић 

преко пута КП 2309/1 КО 

Врачар и укидање једног 

паркинг места у ул. Вукице 

Митровић, у зони 

раскрснице са ул. 

Јиречековом (због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза) током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  

Голсвордијева (Врачар) 
„GRANIT INVEST“ д.о.о. и 

приватни инвеститор 
 08.01 – 01.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара у ул. 

Голсвордијевој (угао са 

Булеваром краља 

Александра бр. 118) током 

извођења радова на 

изградњи угаоног пословног 

објекта 

Горњоградска (Земун) код кућног броја 23 Нискоградња стил д.о.о.  14.10.2022 – 11.05.2023. Изградња објекта 

Господар Јованова код кућног броја 54 (Стари град) „ТРИ ТИМ ГРАДЊА“  22.02 - 22.09.2023. Заузеће тротоара и три 
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 д.о.о. 

 

паркинг места (п. м. бр. 134, 

135 и 136) у ул. Господар 

Јовановој испред броја 54 у 

периоду од од 22.02. до 

22.09.2023. године, као и 

измена режима саобраћаја 

(сваке среде и суботе) у 

периоду од 22.02. до 

15.04.2023. године, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

 

Грочанска (Врачар) 

Град Београд за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

 18.03 – 04.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза и паркинг 

места у делу ул. Грочанске 

део између ул. Томе 

Максимовића, споредни део 

и раскрснице са улицама 

Томе Максимовића и 

Велимира Теодоровића, 

током извођења радова на 

реконструкцији водоводне 

мреже  

Грачаничка и Рајићева (Стари град) Приватни инвеститор  
06.12.2022 - 01.08.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

реконструкцији, адаптацији 

и санацији пословног 

објекта - Објекат 1, 

постављањем 

подлоге/платформе за 

улаз/излаз и кретање возила 

и механизације укупне маса 

веће од 3,5 t 

Дели Радивоја (Вождовац) код кућног броја 21 Приватни инветитор  10.01 – 28.04.2023. 

Заузеће дела коловоза и 

тротоара у периоду од 

09.01.2023. године до 

28.04.2023. године током 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 
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Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 6 
„ECSTATIKA DT“ д.о.о. 

 
 

08.01 – 30.06.2023. 

 

Заузеће дела тротоара у ул. 

Димитрија Туцовића испред 

бр. 6 и укидање два паркинг 

места испред бр. 8, током 

извођења радова на 

изградњи објекта  

Добропољска (Савски венац) код кућног броја 66 

 
,,ARCOSITE" д.о.о.  20.02 – 07.12.2023. 

Заузеће тротоара сваке среде 

и суботе у месецу током 

изградње објекта 

Дравска 14 (Звездара) 

„AVALA INVEST“ д.о.о., 

„HOME FOR YOU“ д.о.о., 

„EKOGAL BOR“ д.о.о 

 14.11.2022 - 13.11.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће тротоара у ул. 

Дравској испред бр. 14 и 

укидање једног паркинг 

места. у ул. Дравској испред 

бр. 11, током извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 

Др Драгослава Поповића (Стари град) 

“Deming Proinvest“ д.о.о., 

„Deming“ д.о.о. и приватни 

инвеститори 

 

 

 17.01 – 30.06.2023. 

Заузеће тротоара у ул. Др 

Драгослава Поповића 

испред броја 3 и укидање 

једног паркинг места (због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза) у ул. Др 

Драгослава Поповића преко 

пута броја 3, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Дубровачка (Стари град), код кућног броја 8 ''Дорћол градња'' д.о.о.  09.11.2022 - 30.04.2023. 

Заузеће тротоара и два до 

четири паркинг места 

(изградња објекта) 

Ђорђа Вајферта (Врчар) код кућног броја 24 

 

Извођач „Dasa nameštaj“ 

д.о.о. 

 

 18.02 – 17.03.2023. 

Заузеће тротоара, два 

паркинг места и дела 

коловоза у ул. Ђорђа 

Вајферта испред бр. 24, 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Ђорђа Радојловића (Савски венац) код кућног броја 3 

 

ГП „Греда“ д.о.о. 

 
 02.02.2023 - 31.01.2024. 

Заузећа дела тротоара током 

изградње слободностојећег 

стамбено-пословног објекта 

у периоду од 02.02.2023. 

година до 31.01.2024. године  
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Живка Давидовића (Звездара) код кућног броја 95 

 

Приватни инвеститори 

 
 02.0 – 01.06.2023. 

Заузеће тротоара у ул. 

Живка Давидовића у зони 

кућног бр. 95, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

  

Живка Давидовића и Владимира Гортана (Звездара) 

 

Invest Point 1 и приватни 

инвеститори 

 

 04.03 – 05.07.2023. 

Заузеће тротоара у ул. 

Живка Давидовића у зони 

кућног бр. 87 и у ул. 

Владимира Гортана испред 

КП 13430/3 и 10833/41 КО 

Звездара и повремено 

заузеће коловоза ул. 

Владимира Гортана у 

временском периоду од 

06.03.2023. до 27.07.2023. 

године (сваког понедељка и 

четвртка), током радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

  

Живка Давидовића (Звездара) 

 

,MD Invest 011“ д.о.о.  

 
 10.01 – 31.03.2023. 

Заузеће коловоза од 

10.01.2023. до 31.03.2023. 

године (уторком и петком) 

и заузеће тротоара у 

периоду од 08.01.2023. до 

31.03.2023. године у ул. 

Живка Давидовића, у зони 

КП 21905 током извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта  

Живка Давидовића (Звездара) 

Град Београд за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П, 

 29.03 – 02.04.2023. 

Измена режима саобраћаја у 

ул. Живка Давидовића угао 

са ул. др Велизара 

Косановића (заузеће, 

раскопавање коловоза и 

паркинг места), фаза 4, 

током извођења радова на 

изградњи и реконструкцији 

дела секундарне мреже 

водовода  

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 15 ,,LIGA INVEST" д.о.о. и др.  03.10.2022 - 10.06.2023. 
Заузеће тротоара током 

радова на изградњи објекта  
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Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 19 
,,GALAX EIENDOM RS" 

doo 
 15.02 - 15.05.2023. 

Заузеће дела тротоара у ул. 

Живојина Жујовића испред 

бр. 19 и укидање једног 

паркнг места у ул. Живојина 

Жујовића испред бр. 17, због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза, током 

извођења радова на 

изградњи објекта 

Захумска и Луке Вукаловића (Звездара) „PERCEPTOR“ д.о.о  08.01 – 01.04.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења грађевинских 

радова на изградњи угаоног 

стамбено-пословног објекта; 

заузеће тротоара (2 п.м.) у 

ул. Луке Вукаловића испред 

кућног бр. 9 од 18.01.2023. 

до 28.03.2023. године   

Звездарских јелки (Звездара) код кућног броја 17 Приватни инвеститори  20.02 - 31.07.2023. 

Заузеће дела тротоара током 

изградње стамбеног објекта 

на КП 2128/14 КО Звездара 

Зона државног пута IIБ реда број 347, деоница број 34702 (од 

км 6+120 до км 11+660) и државног пута IIА број 153, деоница 

број 15302 (од км 9+746 до км 12+759) у насељима Врчин, 

Заклопача и Гроцка (Гроцка) 

Град Београд – 

Секретаријат за комунално 

- стамбене послове за 

потребе Дирекцијe за 

грађевинско земљиште и 

изградњу Београда Ј.П. 

 

21.112022 - 16.09.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

током извођење радова на 

изградњи регионалног 

водовода Макиш – 

Младеновац у насељима 

Врчин, Заклопача и Гроцка  

Илије Милићевића (Чукарица) 
ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 

 

 

09.01 – 08.05.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање дела 

коловоза у ул. Илије 

Милићевића, од ул. 

Ослобођења до ул. Славка 

Милићевића, у Рушњу, по 

фазама (деонице у дужини 

од максимум 50 м), током 

извођења радова на 

реконструкцији 

дистрибутивне водоводне 

мреже у заштитном појасу и 

регулацији постојеће 

саобраћајнице  

Јанка Катића (Палилула) ЈП „Путеви Београда“  23.03.-20.07.2023. 

Извођење радова на 

асфалтирању коловоза са 

заузећем коловоза по фазама 
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у ул. Јанка Катића на делу 

од ул. Краљице Марије до 

ул. Вука Караџића: Фаза 1: 

Десна коловозна трака део 

од ул. Краљице Марије до 

ул. Вука Караџића у 

периоду од 23.03.2023. до 

21.05.2023. године; Фаза 2: 

Лева коловозна трака део од 

ул. Краљице Марије до ул. 

Вука Караџића од 

21.05.2023. до 20.07.2023. 

године; 

Јасеничка (Вождовац) код кућног броја 17 

 
„БГ ИНВЕСТ“ д.о.о.   

31.08.2022 - 31.12.2023. 

 

Заузеће тротоара, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Јелене Ћетковић (Стари град) 
„Електродистрибуција 

Србије“ д.о.о. 
 01.08 – 31.12.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће два паркинг места 

(бр. 24 и 25) у ул. Јелене 

Ћетковић, фаза 2, ради 

извођења радова на 

реконструкцији ТС 110/35 

Кv „Београд 6“, на 

катастарским парцелама 

број 2540/1 и 2541/1 КО 

Стари град, према 

саобраћајном елаборату 

„Елаборат привременог 

заузећа јавне површине у 

улицама Јелене Ћетковић и 

Хиландарској за потребе 

реконструкције објекта – 

„Трафостаница 110/35 Kv 

Београд 6“ 

Јове Илића (Вождовац), код кућног броја 51 „CBC CONCEPTS“ д.о.о.  
15.02 - 31.12.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Јужни булевар (Врачар) код кућног броја 5 
„ПРВА ГРАЂЕВИНСКА 

КОМПАНИЈА“ д.о.о. 
 

20.04 - 31.12.2023. 

 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара током 

радова на изградњи објекта 

Калничка (Вождовац) код кућног броја 12 

 
Приватни инвеститори  

27.04 - 31.12.2023. 

 

Заузеће тротоара и укидање 

два паркинг места, током 

извођења радова на 

изградњи објекта 
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Карађорђева, Херцеговачка, Хаџи Николе Живковића, 

Зворничка (Савски венац)  

 

 

Република Србија,  

инвеститор и „Београд на 

води” д.о.о., финансијер 

 05.07.2022 - 04.07.2023. 

Заузеће тротоара и укидање 

паркинг местса 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 хотела „Бристол“ 

Кнеза Милоша (Савски венац) од кућног броја 90 до кућног 

броја 92 

„ORCHID GROUP” д.о.о. 

 
 08.01 – 01.12.2023. 

Заузеће дела тротоара у ул. 

Кнеза Милоша бр. 90-92, у 

периоду од 08.01.2023. до 

01.12.2023. године током 

извођења радова на 

изградњи пословно-

стамбеног комплекса 

„Skyline Belgrade“ 

 

 

Кнеза Страцимира - стари назив ул. Војводе Хрвоја (Врачар) 

код кућног броја 37 

 

„Arhitrav – S&M“ д.о.о.  
01.02 - 31.03.2023. 

 

Заузеће дела тротоара и 

укидање два паркинг места у 

ул. Кнеза Страцимира 

испред бр. 37 и укидање 

једног паркинг места у ул. 

Кнеза Страцимира испред 

бр. 37, због обележавања 

привременог пешачког 

прелаза током извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 

Кнез Милетина (Стари град) код кућног броја 26 

„DOMIL“ д.о.о. из  

 

 

 15.03 – 13.04.2023. 

Заузеће тротоара у ул. Кнез 

Милетиној испред бр. 26, 

током извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Ковачева (Звездара) код кућног броја 17 

 
"МЕТРО" д.о.о  29.08.2022 - 25.05.2023. 

Заузеће тротоара у ул. Мис 

Ирбијеве и ул. Ковачевој 

испред бр. 17, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 
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Коларчева (Стари град) 
ЈП „Путеви Београда“ 

 
 27.03. – 25.05.2023. 

Заузеће дела подземног 

пешачког пролаза 

„Албанија“, у периоду од 

27.03.2023. године до 

25.05.2023. године, током 

извођења радова на текућем 

(редовном) одржавању, 

рехабилитацији силазишта 

пешачког пролаза 

„Албанија“ - силаз код ул. 

Коларчева бр. 7. 

Косте Абрашевића (Звездара) код кућног бр. 23 „КА 23“ д.о.о. и др.  

 

02.02 - 31.03.2023 

. 

 

Измена режима саобраћаја - 

заузеће дела тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  

Косте Јовановића (Вожддовац) код кућног бр. 2 

 

„VTS GRADNJA“ D.O.O. 

BEOGRAD 

 

 03.03 – 31.08.2023. 

Заузеће тротоара, током 

извођења радова на 

изградњи слободностојећег 

стамбеног објекта 

Косте Стојановића (Стари град) код кућног броја 6 

„SANIDEI" д.о.о., “AT 

SQUADRATA PLUS” и 

„CANESTRO" д.о.о. 

 08.01 – 31.01.2023. 

Зауаузеће тротоара и четири 

паркинг места и укидање 

два паркинг места у ул. 

Стевана Сремца, у зони 

раскрснице са ул. Косте 

Стојановића, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  

Краља Петра (Стари град) код кућног броја 9 
Пословна заједница Краља 

Петра 9 
 01.08.2022 - 01.08.2023. 

Заузеће тротоара у улицама 

Рајићева, Грачаничка и 

Краља Петра, током 

извођења радова нa санацији 

и реконструкцији пословног 

објекта  

Краља Стефана Томаша, Нова 47, Посавска, Војачка, 

Јасеновачких мученика и Драге Михајловић – Батајница 

(Земун) 

ЈКП „Београд пут“  01.01 - 30.06.2023. 

Измена режима саобраћаја 

током извођења радова на 

редовном одржавању 

Крфска (Звездара) код кућног броја 18 
„ПРО АРХИНГ“ д.о.о. и 

други 
 15.06.2022 - 15.05.2023. 

Измењен режим саобраћаја, 

заузеће дела тротоара током 

извођења радова на 

изградњи објекта 

Лепеничка (Вождовац) код кућног броја 10 

 

,АБАКУС ИНВЕСТМЕНТ" 

ад 
 20.02 – 30.06.2023. Изградња објекта 
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Лозничка (Врачар) од кућног броја 8 до кућног броја 10 Приватни инвеститори  
27.02 – 27.04.2023. 

 

Заузеће тротоара и четири 

паркинг места током радова 

на изградњи објекта  

Максима Горког (Врачар) испред бр. 22  - на углу са ул. 

Николаја Хартвига 
„ETER DMM“ д.о.о.  25.10.2022 – 30.04.2023. 

Измена режима саобраћаја и 

заузеће дела тротоара у ул. 

Максима Горког испред бр. 

22 (на углу са ул. Николаја 

Хартвига) и заузеће 

тротоара у ул. Николаја 

Хартвига (на углу са ул. 

Максима Горког), током 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

Марије Бурсаћ (Земун) код кућног броја 40 

 
RESIDENCE 7 PLUS  

 

06.12.2022 – 30.04.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  

Милована Лазаревића (Лазаревац) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 11.01 – 31.05.2023. 

Заузеће и раскопавање дела 

коловоза и дела 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 ул. Милована 

Лазаревића и изградњи 

недостајуће инфраструктуре 

Милована Маринковића (Вождовац) код кућног броја 41 

 

„IKJB HOME“ д.о.о. 

 
 02.03 – 01.09.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Милутина Миланковића (Нови Београд) 

ЈКП ,,Београдске 

електране" 

 

 
01.03 - 30.05.2023. 

 

Радова на коловозу 

ипаркинг местима током 

реконструкције 

дистрибутивног топловода 

са прикључцима – „М2“ у 

заштитном појасу са 

пратећом инсталацијом, од 

ТО Нови Београд до коморе 

КО - 32, у кругу топлане 

„Нови Београд“, Блок 68 са 

преласком ул. Јурија 

Гагарина и дуж ул. Ђорђа 
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Станојевића, Милутина 

Миланковића и Булевара 

уметности 

Mис Ирбијевe (Звездара)  „A1 Srbija“ д.о.о.  18.03 – 31.03.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза и тротоара 

у улици Мис Ирбијевој, по 

фазама, током извођења 

радова на изградњи 

оптичкoг кабла за потребе 

повезивања „А1 Srbija“ 

indoor базних станица 

„BG108 BG TC BEO 

Denkova Bašta“ i „BG0377 

BG TC BEO“ 

Mис Ирбијевe (Звездара)  "МЕТРО" д.о.о,  29.08.2022 - 25.05.2023. 

Заузеће тротоара у улицама 

Мис Ирбијеве и Ковачевa 

испред броја 17, током 

радова на изградњи објекта 

Михајла Ђурића (Вождовац) кд кућног броја 15 

 

„EURO COOL SYSTEM“ 

д.о.о. 

  

 
01.12.2022 - 31.05.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  

Млатишумина (Врачар) код кућног броја 24 ''МAN Building'' d.o.o.  23.11.2022 - 23.11.2023. 

Заузеће дела тротоара током 

извођења радова на 

изградњи пословног објекта 

Молерова (Врачар) 

Стамбена заједница 

Његошева 61, Београд 

 

  

 07.03 – 01.06.2023. 

Заузеће два паркинг места и 

тротоара током извођења 

радова на санацији крова 

стамбене зграде у ул. 

Његошевој бр. 61 

(реконструкција објекта)  

 

Мутапова (Врачар) од кућног броја 9 Приватни инвеститор  24.02 – 10.08.2023. 

Заузеће тротоара и једног 

паркинг места током 

изградње објекта 
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Мутапова (Врачар) од кућног броја 29 до кућног броја 31 

 

,,MML BAUINVEST 

GROUP "d.o.o. 
 

16.01 – 16.04.2023. 

 

Заузеће тротоара, коловоза и 

два паркинг места и 

укидање два паркинг места 

Никодима Милаша (Палилула) „NIBEA INVEST“ д.о.о.  11.03 – 30.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и једног 

паркинг места у ул. 

Никодима Милаша, угао са 

ул. Војводе Вука,  

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Николаја Кравцова (Савски венац) 
„Београд на води" д.о.о. 

 
 17.03.2023 – 31.12.2024. 

Измењен режим саобраћаја 

у ул. Николаја Кравцова 

испред КП 1508/396 КО, 

током формирања 

привременог колског улаза 

за градилиште на парцелама 

1508/396 и 1508/412 КО 

Савски венац, у периоду од 

17.03.2023. године до 

31.12.2024. године. 

Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 4 ,,МАРКОВИЋ ИМ АСИ"  08.03 – 27.06.2023. Изградња објекта 

Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 14 

 

"MPL INVESTMENT 

GROUP" d.o.o. 

 

 16.01 – 16.04.2023. 

Заузеће тротоара и четири 

паркинг места током радова 

на изградњи објекта 

Николе Пашића (Младеновaц) 

 

ЈП ,,Путеви Београда" 

 
 25.03 – 21.07.2023. 

Заузеће дела коловоза у ул 

Николе Пашића, на делу од 

ул. Миће Ђукића до старе 

окретнице, у дужини од 3,5 

km, у Младеновцу, током 

извођења радова на 

реконструкцији уличне 

мреже  

Нова 47 (Земун) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 23.03. - 26.03.2023. 

Извођење радова на 

проширењу саобраћајнице 

Улице нова 47  

Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца 

(Савски венац) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 11.01 – 31.03.2023. 

Радови на коловозу током 

изградње регионалног 

водовода Макиш - 

Младеновац, прикључак за 

Врчин - Гроцку 
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Озренска (Вождовац) код кућног броја 13 
DLD PRO“ д.о.о., 

„RADGON“ д.о.о. и др. 
 24.11.2022 – 20.04.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и дела 

коловоза током радова на 

изградњи објекта 

  

Oмладинских бригада - Јурија Гагарина (Нови Београд) 

ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 

 

 25.03 – 04.04.2023. 

Заузети и раскопати коловоз 

у зони раскрснице ул. 

Омладинских бригада и ул. 

Јурија Гагарина , у Београду, 

на територији општине Нови 

Београд, ради извођења 

радова на поправци квара на 

водоводној мрежи на углу 

ул. Омладинских бригада и 

ул. Јурија Гагарина (текуће 

одржавање) 

Улица Ослобођења (Раковица) 

 

JKП „Београдски водовод и 

канализација“ 

 

 25.03 – 10.04.2023. 

Заузеће и раскопавање 

делова коловоза у ул. 

Ослобођења од раскрснице 

са улицама Летићева - Пут 

за каменолом до раскрснице 

са улицама Властимира 

Лазаревића – Владимира 

Вујовића, фаза 2г, током 

извођења радова на 

реконструкцији водоводне 

мреже DL 500 mm у улици 

Ослобођења од броја 39 до 

13. октобра (Раковица) 

Османа Ђикића (Палилула) код кућног броја 20 

 
Приватни инвеститори  06.03 – 30.03.2023. 

Заузеће тротоара проходном 

грађевинском скелом, 

током извођења радова на 

реконструкцији, адаптацији 

и санацији постојећег 

стамбеног објекта  

Отокара Кершованија (Вождовац) 

 

"NOVI DOM RED" д.о.о. 

 
 

20.05.2022 - 20.03.2023. 

 

 

Заузеће три паркинг места 

током извођења радова на 

изградњи објекта (4. фаза 

реализације комплекса) 
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Пастерова, угао са Краља Милутина (Савски венац) „DOMOINVEST” д.о.о.  
04.12.2022 – 10.06.2023. 

 

Заузеће коловоза и једног 

паркинг места у ул. 

Пастеровој, угао са ул. 

Краља Милутина по фазама;  

Фаза 1: ул. Краља Милутина 

у периоду од 11.01. до 

07.06.2023. године, (средом);  

Фаза 2: ул. Пастерова у 

периоду од 14.01. до  

10.06.2023. год. (суботом)  

Патријарха Варнаве (Врачар) код кућног броја 18 

 

„EUROINŽENJERING 

INVEST“ д.о.о. 

 

 26.01 - 01.07.2023. 

Заузеће тротоара и три 

паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  

Петроварадинска (Вождовац) код кућног броја 29 
„PROSPER INVEST“ д.о.о. 

 
 16.02 – 31.05.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и једног 

паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Пивљанина Баја (Савски венац) код кућног броја 11-13 
„West-truck“ д.о.о. 

 
 08.03. – 13.07.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Пилота Михаила Петровића код кућног броја 14 (Раковица) 

 

 

 

„VIRAGA BUILDING“ 

д.о.о. и „SCANDINAVIA 

INVESTMENT GROUP“ 

д.о.о, 

 01.01.2023 - 01.01.2024. 

Измена режима саобраћаја 

током фазне изградње 

стамбеног објекта, који се 

састоји од три ламеле (А, Б 

и Ц, са заједничким 

подземним гаражама, где 

свака ламела представља 

засебну фазу) 

Пожешка (Чукарица) код кућног броја 156 EDIL ITALIJANA  11.04 -11.10.2023. 

Заузеће ротоара током 

изградње објекта 

 

Пожешка (Чукарица) 
,,BEO TRIO GRADNJA GRA", 

д.о.о. 
 12.08 2022 - 26.07.2023. 

Заузеће тротоара 

непроходном скелом током 

извођења радова на 
изградњи објекта између 

улица Пожешке и Нодилове  
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Пожешка (Чукарица) код кућног броја 33 „JMI INVEST“ д.о.о.  08.01 – 08.04.2023. 

Заузеће тротоара у ул. 

Пожешкој испред бр. 33 и 

заузеће дела тротоара 

испред КП 10350 КО 

Чукарица, током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

Првомајска (Чукарица) код кућног броја 59 „AS POINT GROUP” д.о.о.  
03.02 - 30.06.2023. 

 

Заузеће тротоара 

непроходном скелом, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта – израда 

фасаде објекта 

Преспанска (Вождовац) код кућног броја 6 „INTERCONS“ д.о.о.  
15.02 - 15.05.2023. 

 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и укидање 

два паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Прешевска (Звездара) код кућног броја 24 

 

„UMM CONSTRUCTION“ 

д.о.о., приватни 

инвеститори 

 

 
30.09.2022 – 31.03.2023. 

Заузеће дела тротоара и два 

паркинг места у ул. 

Прешевској испред бр. 24 и 

укидање једног паркинг 

места испред бр. 28 и 

заузеће дела коловоза у ул. 

Прешевској испред бр. 13 и 

заузеће два паркинг места у 

ул. Прешевској преко пута 

бр. 13, током извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 

Прешевска (Звездара) 

 

„VIVA RESIDENCES“ 

д.о.о. 
 

08.01.2023 - 30.09.2024. 

 

Измењен режим саобраћаја, 

по фазама: 

Фаза 2: заузеће дела 

тротоара у ул. Прешевској 

испред КП 4003/85 током 

извођења радова на 

изградњи стамбено - 

пословног објекта  

Приморска (Палилула) код кућног броја 31 

 

„ECO SIGNAL“ д.о.о. , 

„NEGAST“ д.о.о. и др. 
 19.09.2022 - 31.03.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће једног паркинг места 

током изградње стамбеног 

објекта 
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Проте Матеје (Врачар) код кућног броја 41 Трифуновић Иван  18.01 - 16.04.2023. 

Заузеће три паркинг места 

на делу од ул. Крунске до 

ул. Његошеве (средом и 

суботом), током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

Рада Неимара (Вождовац) код кућног броја 33 и 33А 
„BANAT KONZORCIJUM“ 

d.о.о 
 

14.03 – 15.05.2023. 

 

Заузеће дела тротоара у ул. 

Рада Неимара испред бр. 33 

и 33А и укидање два 

паркинг места у ул. Рада 

Неимара, на делу од ул. 

Богобоја Атанацковића до 

ул. Михаила Ђурића, у 

периоду од 08.04.2022. 

године до 01.03.2023. 

године, током изградње 

стамбеног објекта 

Савска (Савски венац) код кућног броја 35 

 
МУП Републике Србије  10.03 – 01.06.2023. 

Заузеће тротоара и девет 

паркинг места у ул. Савска 

испред броја 35, токм 

извођења радова на текућем 

одржавању објекта 

Министарства 

унутрашњињих послова 

Републике Србије 

Сазонова (Врачар) од кућног броја 55-57 ,MONARH" и др.  01.03 – 01.05.2023. Изградња објекта 

Светозара Милетића (Стари град) „LUX RESIDENCE“ д.о.о.   01.04.-30.06.23. 

Радови под саобраћајем 

ради извођења радова на 

изградњи двострано 

узиданог угаоног стамбено – 

пословног објекта доћи ће 

до заузећа тротоара на углу 

улица Дунавске и Светозара 

Милетића, у Београду, на 

територији општине Стари 

град у временском периоду 

од 01.04.2023. до. 

30.06.2023. године. 

Симе Шолаје (Палилула) код кућног броја 23 

„LIGA INVEST“ д.о.о.), 

„LIGA INVEST“ д.о.о. и 

„IB CONSTRUCTION“ 

д.о.о. 

 07.02 - 08.11.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта, 

а због формирања и 

коришћења привременог 

градилишног колског улаза 
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Смедеревска (Палилула) код кућног број 4 "BIMED" д.о.о.  01.06.2022 - 05.05.2024. 

Заузеће тротоара, дела 

коловоза и два паркинг 

места, током радова на 

реконструкцији и доградњи 

постојећег објекта 

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 9 

Извођач „MONARH“ д.о.о., 

приватни инвеститори 

 

 

 

 

25.01 - 25.03.2023. 

(наставак радова) 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и 3 (три) 

паркинг места  и укидање 1 

(једног) паркинг места у ул. 

Стојана Протића испред бр. 

4, током извођења радова  

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 54 
„BRIXWELL 

INVESTMENT“ д.о.о. 
 16.08.2022 – 01.04.2023. 

Заузеће тротоара, дела 

коловоза и 2 п.м., током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Стојана Протића (Врачар) угао са Подгоричком ,,EURO PRINC"  25.02 – 25.04.2023. 

Заузеће тротара и 4 п.м. 

(угао са Подгоричком) и 

укидање 1 п.м. у ул. 

Подгоричкој, због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза, током 

радова на изградњи објекта 

Страхињића бана (Стари град) код кућног броја 31 

 

Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове 

 

 
03.11.2022 – 01.04.2023. 

Реконструкција фасаде 

објекта  

Таковска - Далматинска (Палилула) 

 

Град Београд - за потребе 

Секретаријатa за саобраћај, 

улица 27. марта 43-45, 

Београд 

 

 27.03 – 30.03.2023. 

K072 - измене режима 

саобраћаја, заузеће и 

раскопавање тротоара и 

коловоза у улицама и 

раскрсницама 

 

Таковска, Војводе Добрњца, Јаше Продановића (Палилула) 

  

Град Београд - за потребе 

Секретаријатa за саобраћај, 

улица 27. марта 43-45, 

Београд 

 

 29.03 – 01.04.2023. 

K071 и К071А - измене 

режима саобраћаја, заузеће и 

раскопавање тротоара и 

коловоза у улицама и 

раскрсницама  

Теразије (Стари град) код кућног броја 19 ЈП „Путеви Београда“  07.02 - 31.03.2023. 

Заузеће дела тротоара и 

подземног пешачког пролаза 

током извођења радова на 

текућем (редовном) 

одржавању, реконструкцији 

силаза код Робне куће 

Толстојева (Савски венац) код кућног броја 42 Група грађана  
28.04.2022 - 22.04.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  
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Устаничка (Вождовац) код кућног броја 98 
„TRACE BUILD“ д.о.о. 

 
 03.02 - 31.08.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи објекта 

Хиландарска (Стари град) 
„Електродистрибуција 

Србије“ д.о.о. 
 03.03 – 31.07.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће делова тротоара у 

ул. Хиландарској угао са ул. 

Јелене Ћетковић и заузеће 2 

п.м. (бр. 24 и 25) у ул. Јелене 

Ћетковић, фаза 1, током 

извођења радова на 

реконструкцији ТС 110/35 

Кv „Београд 6“, према 

„Елаборату привременог 

заузећа јавне површине у ул. 

Јелене Ћетковић и 

Хиландарској за потребе 

реконструкције објекта – 

„Трафостаница 110/35 Kv 

Београд 6“, ул. Јелене 

Ћетковић 

Цара Уроша (Стари град) 
„КАЛЕМЕГДАН ПАРК” 

д.о.о. 
 08.01 – 30.06.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара у Цара 

Уроша 7 и укидање једног 

паркинг места, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног комплекса 

„Калемегдан парк“ 

Царице Милице (Стари град) код кућног броја 2 

 

„Brankov Business Centar“ 

д.о.о. 

 

 
18.02 - 31.07.2023. 

 

Заузеће тротоара 

непроходном грађевинском 

скелом, на углу ул. Царице 

Милице бр. 2 и ул. Зелени 

венац испред КП 2168, 

током радова на 

реконструкцији, адаптацији 

и санацији дела објекта 

Цвијићева (Палилула) „ECSTATIKA CP“ д.о.о.  08.01 – 31.03.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће делова тротоара у 

улицама Цвијићевој испред 

бр. 1 и Поенкареовој (на 

углу са Цвијићевом) и 

постављање проходне 

грађевинске фасадне скеле 

током извођења радова на 

изградњи објекта 
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Цвијићева, Богдана Тирнанића – Ватрослава Лисинског 

(Палилула) 

Град Београд, за потребе 

Секретаријата за саобраћај 
 

  

26.01 – 31.03.2023. 

 

Измене режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза по фазама у 

улицама: Цвијићева и 

Богдана Тирнанића  

Церска (Врачар) код кућног броја 22 ,,PREMIJUS" d.o.o.   02.04 – 12.06.2023. 

Заузеће тротоара и паркинг 

места током радова на 

изградњи објекта 

Цетињска (Стари град) ГСП „БЕОГРАД“  28.03.-14.04.23. 

Измена режима саобраћаја у 

ул. Цетињској од ул. 

Македонске до ул. Зетске и 

у ул. Македонској угао са 

ул. Цетињском (радови на 

тротоару и делу коловоза), 

фаза 1Б, ради извођења 

радова на поправци напојног 

дела фидерског кабловског 

вода за тролејбуску контакт 

мрежу у улицама 

Македонска и Цетињска 

Цетињска (Стари град) код кућног броја 13 

 
Приватни инвеститор  10.01 – 18.05.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара, 1 п.м. и 

укидање 1 п.м. током 

извођења радова на 

изградњи стамбено- 

пословног објекта 

Шумадијска (Чукарица) код кућног броја 6  

 

,,Сигма стан" д.о.о. и др. 

 
 

14.01 - 30.06.2023. 

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Шумадијске дивизије (Вождовац) од кућног броја 29 до кућног 

броја 31 

 

„CONCRETE 

CONSTRUCTION" д.о.о. 

 

 07.03 – 31.12.2023. 

Измењен режим саобраћаја 

током извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Шуматовачка (Врачар) СЗТР ,,ЉУБА ИНВЕСТ“  19.07.2022 - 11.07.2024. 

Заузеће коловоза (уторком и 

петком) у периоду од 

02.08.2022. до 01.03.2024. 

године и заузеће тротоара у 

периоду од 19.07.2022. 

године до 11.07.2024. године 

током радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта  

у ул. Чубурској бр. 18 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Улица (број), општина Организатор Период Додатне информације 

Карађорђева (Земун) 
,,Добро Дрво"д.о.о. 

 

06.03 - 30.10.2023. 

 

Изложба књига - периоди 

одржавања манифестације: 

од 07.05. до 21.05.2023.; од 

20.08. до 31.08.2023. и од 

16.10. до 29.10.2023. године 

Војвођанска (Земун) 
,,Добро Дрво"д.о.о. 

 
20.02 - 29.10.2023. 

Изложба књига - периоди 

одржавања манифестације: 

од 04.06. до 18.06.2023. и од 

16.10. 2023. године до 

29.10.2023. 

Патријарха Јоаникија бб (Раковица) 

 
"Удружење ЕКО ХЕЛМ"  01.03 – 31.03.2023. 

Постављање привремених 

објекта на јавној површини  

у ул. Патријарха Јоаникија 

бб, за потребе одржавања 

вашара, сајмова, изложби и 

манифестација 

Краља Милана (Стари град) 
Piggy book 

 
13.03 – 15.05.2023. 

Заузеће тротоара у ул. 

Краља Милана током 

манифестације мини сајма 

књига у периоду од 15.03. 

2023. до 15.05.2023. године 

Џорџа Вашингтона (Стари град)  

Предшколска установа „Дечији дани“ из Београда, 

ул. Господар Јевремова бр. 18 

 

15.03 – 15.04.2023. 

Ради постављања 

подлоге/платформе за 

улаз/излаз и кретање возила 

и механизације укупне маса 

веће од 3,5 t доћи ће до 

заузећа дела тротоара-

пешачке зоне у ул. Џорџа 

Вашингтона у зони бр. 23. 

Змај Јовина (Земун) 

 

Секретаријат за послове одбране, ванредних 

ситуација и координацију 
15.03 – 30.03.2023. 

Заузеће 5 (пет) паркинг 

места у ул. Змај Јовиној у 

Земуну (паркинг места бр. 

11, 12, 13, 14 и 54) у периоду 

од: 29.03.2023. од 15.00 

часова до 30.03.2023. до 

03.00. часа. 

Народних хероја (Нови Београд) 

 

 

ЈКП „Београдске пијаце Београд“ 

 
15.04 – 15.10.2023. 

Заузеће дела јавне 

саобраћајне површине на 

тротоару Булевара Арсенија 

Чарнојевића – у блоку 37 и 
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Норвешке – интерне за 

постављања привремених 

објеката, због одржавања 

манифестације, у периоду од 

15.04.2023. до 15.10.2023. 

године 

Норвешка (Нови Београд) 

 

 

 

ЈКП „Београдске пијаце Београд“ 

 
15.04 – 15.10.2023. 

Заузеће дела јавне 

саобраћајне површине на 

тротоару Булевара Арсенија 

Чарнојевића – у блоку 37 и 

Норвешке – интерне за 

постављања привремених 

објеката, због одржавања 

манифестације, у периоду од 

15.04.2023. до 15.10.2023. 

године 

Солунска (Стари град) 
Секретаријат за послове одбране, ванредних 

ситуација и координацију 
27.03.-29.03. 

Заузеће 8 (осам) паркинг 

места у ул. Солунској (у 

делу од ул. Јеврејске до ул. 

Тадеуша Кошћушка), у 

периоду од 27.03.2023. од 

16.00 часова до 29.03.2023. 

до 21.00 час 

Високог Стевана (Стари град) 
Секретаријат за послове одбране, ванредних 

ситуација и координацију 
30.03.-01.04. 

Заузеће 10 (десет) паркинг 

места у ул. Високог Стевана 

(у делу од ул. Јеврејске до 

ул. Тадеуша Кошћушка) у 

периоду од 30.03.2023. од 

07.00 часова до 01.04.2023. 

до 21.00 час 

Доситејева (Стари град) 
Секретаријат за послове одбране, ванредних 

ситуација и координацију 
04.04.-06.04. 

Заузеће 2 (два) паркинг 

места у ул. Доситејевој 

(испред кућног бр. 49, 38-42, 

49а), у периоду од 

04.04.2023. од 07.00 часова 

до 06.04.2023. до 21.00 час 

Јеврејска (Стари град) 
Секретаријат за послове одбране, ванредних 

ситуација и координацију 
05.05.-08.04.23 

Заузеће 10 (десет) паркинг 

места у ул. Јеврејској (део 

од ул. Мике Аласа до ул. 

Солунске), од 05.04. од 

07.00 ч до 08.04. до 21.00 ч 

 


