
                                                                                                                                                            
         

 
 

 

                     

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА  

НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ 

на дан 22.11.2022. године 
(инвестиције грaда Београда и јавних предузећа) 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
 

И 

 

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 

Бањска од кућног броја 21 до кућног броја 23 (Звездара) 

 

„ALBONI PROJEKT“ д.о.о.  

05.11 – 31.12. 

Заузећа коловоза и дела 

тротоара током изградње 

објекта по фазама: 

Фаза 1: заузеће дела 

тротоара, у временском 

периоду од 05.11. до 

31.12.2022. године;  

Фаза 2: заузеће дела 

коловоза због снабдевања 

градилишта грађевинским 

материјалима, у периоду од 

09.11. до 28.12.2022. године 

– сваке среде  

Браће Амар, Руђера Бошковића ( Звездара)                                                                                                                                              ЈКП „Београдске 

електране” 

 

21.11-10.12. 

Затворен саобраћај, заузет и 

раскопан коловоз у ул. 

Браће Амар, од ул. Живка 

Давидовића до ул. Руђера 

Бошковића и у ул. Руђера 

Бошковића, у зони 

раскрснице са ул. Браће 

Амар,током извођења 

радова на изградњи 

дистрибутивног топловода и 

топловодног прикључка 

Владимира Вујовића (Раковица)  ЈКП "Београдски водовод и 

канализација“ 

 

28.09 - 10.12. 

Затварање саобраћаја по 

фазама, током извођења 

радова на изградњи 

канализационе мреже.  

Фаза 3б: затварање 

саобраћаја, заузеће и 

раскопавање делова 

коловоза  

Војводе Ђуровића (Вождовац) испред кућног броја 5 
„M&Z HOME INVEST” 

д.о.о. 
 15.04.2022 – 01.04.2023. 

Затварање тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 
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Владимира Вујовића и Властимира Лазаревића (Раковица) ЈКП "Београдски водовод и 

канализација“ 

 

11.11 - 15.12. 

Затварање саобраћаја по 

фазама, током извођења 

радова на изградњи 

канализационе мреже 

Фаза 3а: затварање 

саобраћаја, заузеће и 

раскопавање делова 

коловоза у раскрсници 

улица В. Вујовића и В. 

Лазаревића од 11.11. до 

15.12.2022. године 

Господара Вучића 13 (Врачар) „GV-13“ д.о.о  11.11 – 30.11. 

Заузеће 2 паркинг места 

испред објекта, у току 

звођења радова на изградњи 

једнострано узиданог 

стамбеног објекта 

Добрачина (Стари град) ЈКП „Београд пут“   

 

18.11- 23.11. 

Потпуна обуставе 

саобраћаја, у Добрачиној, на 

делу од Ц. Душана до  

Гундулићев венац током 

извођења радова на 

редовном одржавању - Фаза 

1: од Ц. Душана до 

Гундулићев венац са 

затвореном раскрсницом са  

С. Беговом од 18.11. - 

23.11.2022. године 

 

 

Дубљанска  5 (Врачар) 

 

 

 

„Termin Invest“ д.о.о и 

приватни инв.26.11 

 

26.11-27.11 

Обустава саобраћаја, заузећа 

коловоза и 16 паркинг 

места, у Дубљанској, за 

потребе градилишта на 

кућном бр. 5, ради 

демонтаже крана. 

Дубровачка, Светосавска (Земун) Дирекције за грађевинско 

земљиште и иградњу  

Београда Ј.П. 

 

 

08.10 - 20.12. 

Затварање за саобраћај, током 

извођења радова по фазама на 

изградњи канализационе 

мреже; 

Фаза 2: затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање коловоза 

и заузеће п.м. у 22 

Дубровачкој, од раскрснице са 

Светосавском до раскрснице са  

Главном, од 08.10. до 

21.11.2022. год. 
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Дубровачка (Земун) 
ЈКП "Београдски водовод и 

канализација“ 
 07.11 – 27.12. 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

реконструкција водоводне 

мреже 

Жоржа Клеменсоа (Стари град) ЈКП „Београд пут“  08.11 – 20.11. 

Затварање саобраћаја, и 

заузеће коловоза у ул. 

Жоржа Клемансоа од 

раскрснице улица Жоржа 

Клемансоа – Дунавска до 

спајања са ул. Дунавском 

код улаза у „Луку Београд“, 

током радова на редовном 

одржавању 

Заплањска (Вождовац)  

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 04.10 - 17.12. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза и заузеће паркинг 

места у ул. Заплањској, на 

КП 30002/1 и 30019/3 КО 

Вождовац током радова на 

коловозу 

Ивана Милутиновића и Трг ослобођења (Палилула) 
 

ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 
 12.10 - 02.12. 

Измена режима саобраћајa, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза у улицама: 

Ивана Милутиновића и Трг 

ослобођења, по фазама, 

током извођења радова на 

реконструкцији 

дистрибутивне водоводне 

мреже у заштитном појасу и 

регулацији постојећих 

саобраћајница у улици 

Ивана Милутиновића и Трг 

ослобођења 
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Јована Суботића и Стевана Марковића (Земун) 

 

 

 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

 

 

 

17.10.2022 - 16.01.2023. 

Затварање саобраћаја по 

фазама током радова на 

изградњи канализационе 

мреже: затварање 

саобраћаја, заузеће и 

раскопавање коловоза и 

заузеће п.м. у ул. Стевана 

Марковића, од раскрснице 

са ул. Авијатичарски трг и 

ул. Карађорђевом до 

раскрснице са ул. Кеј 

ослобођења и у ул. Јована 

Суботића 

Клаоничка (Земун) ЈП“ Путеви Београда“  16.09. – 30.11. 

Затварање саобраћаја у ул. 

Клаоничка од раскрснице са 

ул. Сибињаниин Јанка до 

раскрснице са ул. Деспота 

Ђурђа, током извођења 

радова на радова на 

поправци постојећих и 

изради нових јавних 

саобраћајних површина 

изведених од ситне камене 

коцке у улици Клаоничка 

Колашинска (Вождовац) код кућног броја  31 

 
Приватни инвеститори  

29.10.2022 - 18.01.2023. 

 

Затварање саобраћаја и 

заузеће коловоза (средом и 

суботом). Током радова на 

изградњи објекта 

Краља Стефана Томаша, Нова 47, Посавска, Војачка, 

Јасеновачких мученика и Драге Михајловић – Батајница 

(Земун) 

ЈКП „Београд пут“  02.10 - 31.12. 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

редовном одржавању по 

фазама  
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Краља Петра I, Богољуба Урошевића Црног, Немањина, Проте 

Матеје Ненадовића, Александра Аце Симовића, Вука Караџића, 

Милоша Обреновића, Љубе Ненадовића, Војводе Живојина 

Мишића, Александра Аце Симовића и Краља Петра 

(Обреновац) 

Јавно предузеће „Путеви 

Србије“ 

 

 30.09 - 28.12. 

Изградња кружног тока - 

током извођења радова на 

изградњи кружне 

раскрснице ул. Краља 

Александра I (државни пут 

IБ реда бр. 26 – на 

стационажи km 17+601,00), 

ул. Краља Петра I и ул. 

Александра Аце Симовића у 

Обреновцу, техничко 

регулисање саобраћаја у ул. 

Краља Петра I, ул. Богољуба 

Урошевића Црног, ул. 

Немањиној, ул. Проте 

Матеје Ненадовића, ул. 

Александра Аце Симовића, 

ул. Вука Караџића, ул. 

Милоша Обреновића, ул. 

Љубе Ненадовића и ул. 

Војводе Живојина Мишића 

и затварање саобраћаја у 

зони раскрснице ул. 

Александра Аце Симовића, 

ул. Краља Петра I и ул. 

Краља Александра I 

(Државни пут Iб реда бр. 26) 

Мандринска, Мавровска и део ул. Ратка Софијанића 2. део – 

Ресник (Раковица) 

Град Београд, за потребе 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

 03.11 - 31.12. 

Изградња фекалне 

канализационе мреже по 

фазама 

Маријане Грегоран (Палилула) 
ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 
 26.09.2022 - 24.03.2023. 

Радови на реконструкцији 

водоводне мреже 

Петра Драпшина, Ђорђа Радака – насеље Железник (Чукарица) 

Град Београд, за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

  

 
06.09 - 09.12. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавањае 

коловоза у ул. Петра 

Драпшина на делу од Јање 

Михајловић до Ђорђа 

Радака и Ђорђа Радака од 

Петра Драпшина до Авалске 

у, по фазама, у периоду од 

06.09. до 09.12.2022. 

године,током извођења 

радова на изградњи фекалне 

канализационе мреже 
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Сремска и Коларчева (Стари град) 

Град Београд, за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

  28.09 - 30.11. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза у ул. Сремској, од 

колског улаза у објекат у ул. 

Сремској бр. 3 до ул. Кнез 

Михаилове, заузеће и 

раскопавање тротоара у ул. 

Сремској у ул. Кнез 

Михаиловој, на делу између 

ул. Сремске, ул. Теразије и 

ул. Коларчеве, заузеће дела 

коловоза и такси стајалишта 

у ул. Теразије и измењен 

режим саобраћаја у ул. 

Коларчевој, на делу од ул. 

Македонске до ул. Теразије 

(фаза 3a), због радова на 

реконструкцији уличне 

мреже  

Светосавска (Земун) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 30.09 - 09.12. 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

изградњи секундарне 

канализационе мреже на 

подручју старог језгра 

Земуна, по фазама; 

 

Фаза 2: затворен саобраћај, 

заузет и раскопан коловоз и 

заузета паркинг места у ул. 

Светосавској, од раскрснице 

са приступном 

саобраћајницом објекта 

Војске Србије до раскрснице 

са ул. Гундулићевом и ул. 

Рајачићевом и затворен 

саобраћај, заузет и раскопан 

коловоз и заузета паркинг 

места у ул. Дубровачкој, од 

раскрснице са ул. 

Светосавском до раскрснице 

са ул. Главном, у 

временском периоду од 

16.10.2022. до 21.11.2022. 

године 
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Стевана Марковића и Јована Суботића (Земун) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 

 17.10. – 09.12. 

Током извођења радова на 

изградњи секундарне 

канализационе мреже на 

подручју старог језгра 

Земуна, у регулацији 

постојећих саобраћајница: 

Јована Суботића, Стевана 

Марковића, Косовска, Петра 

Зрињског до Масариковог 

трга, Фрушкогорска (од 

Његошеве до Змај Јовине), 

Борчанска, Чунарска, 

Весларска, Велики трг 

(пијаца Земун), Масариков 

трг, Кеј ослобођења, 

фекална канализација на КО 

Земун и кишна канализација 

на КО Земун , биће затворен 

саобраћај, по фазама 

Учитеља Цвеје – насеље Угриновци (Земун) 

Град Београд за потребе 

Дирекције за грађ.земљ. и 

изградњу Београда Ј.П, 

 11.10 - 28.11. 

Заузеће и раскопавање 

тротоара и коловоза у ул. 

Учитеља Цвеје на делу од 

раскрснице улица Учитеља 

Цвеје и Београдске до ул. 

Владислава Стојковића, 

током извођења радова на 

реконструкцији водоводне 

мреже у ул.Учитеља Цвеје 

Џорџа Вашингтона 23 (Стари град) 
Предшколска установа 

„Дечији дани“ 
 11.11 – 15.01.23 

Заузеће дела тротоара-

пешачке зоне у ул. Џорџа 

Вашингтона у зони бр. 23, 

ради постављања 

подлоге/платформе за 

улаз/излаз и кретање возила 

и механизације 

Шуматовачка (Врачар) испред кућног броја 43  
Богољуб Миленовић ПР 

СЗТР ,,ЉУБА ИНВЕСТ“ 
 08.08.2022 - 03.03.2024. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза у  ул. 

Шуматовачкој испред КП 

3758/1 КО Врачар, током 

радова на изградњи 

стамбено-пословногобјекта 

(уторком и петком.) 
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ПОД САОБРАЋАЈЕМ 

 
 

Улица (број), општина 

 

инвеститор радова извођач радова оквирно трајање радова Додатне информације 

 

Балканска (Савски венац) код кућног броја 53 

 

Република Србија -

Министарство финансија 

 

15.08.2022 - 13.10.2023. 

Заузеће тротоара и 6 

паркинг места, током 

реконструкције и доградње 

објекта Министарства 

финансија  

Бањалучкаа (Вождовац) Приватни инвеститори  

 

22.09 - 31.12 

Измена режима саобраћаја - 

заузеће тротоара у ул. 

Бањалучкој током извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 

Бата Лакина (Земун), код кућног броја 1 УЗУС д.о.о.  02.02 - 31.12. 
Заузеће дела тротоара током 

радова на изградњи објекта 

Бебелова (Вождовац) ГСП „БЕОГРАД“, Београд  

17.11-01.12. 

Заузеће и раскопавање дела 

тротоара ради извођења 

радова на поправци напојног 

дела фидерског кабловског 

вода за трамвајску контакт 

мрежу у ул. Бебеловој 

Београдска код кућног броја 21 (Врачар) 

 

„SANIDEI" д.о.о., 

Буњевчевић Миња и 

„CANESTRO" д.о.о. 

 
05.11 - 31.12. 

 

Током извођења бетонских 

радова на изградњи 

двострано узиданог 

стамбено-пословног објекта, 

биће заузет део коловоза ул. 

Београдској испред бр. 21 и 

два п.м. у ул. Београдској 

испред бр. 23, у временском 

периоду од 05.11.2022. до 

31.12.2022. године (суботом 

и недељом). 

Бирчанинова (Савски венац) код кућног броја 29 

 

Амбасада Републике 

Финске 
 01.11.2022 – 31.01.2023. Постављање проходне скеле 

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.  08.07 - 31.12. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи угаоног стамбеног 

објекта 



10 

 

Бранка Крсмановића (Звездара) код кућног бр. 15 „NEGAST” д.о.о.  02.08 - 31.12. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће 1 паркинг места и 

заузеће дела тротоара и дела 

коловоза током радова на 

изградњи објекта 

Бранкова (Стари град) ЈП „Путеви Београда“  14.11 - 29.11. 

Током извођења радова на 

замени челичних конзолних 

елемената – носача стубова 

јавне расвете на мосту преко 

реке Саве у продужетку 

Бранкове улице биће заузети 

делови коловоза (крајња 

лева саобраћајана трака у 

оба смера) 

Булевар војводе Бојовића (Стари град) - Линијски парк 
ЈКП ''Зеленило-Београд'', 

Београд 
 17.12.2021 - 31.12.2022. 

Отварање два грађевинска 

улаза (на потезу од Бетон 

хале до Бастиона Светог 

Јакова) током изградње 

Линијског парка 

Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац) код 

кућног броја 21 

 

Приватни инвеститор    24.05 - 31.12. 

Заузеће тротоара и зелене 

површине током извођења 

радова на изградњи 

двострано узиданог 

стамбено-пословног објекта  

Булевар краља Александра (Звездара) код кућног броја 186 

 

„ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА” 

д.о.о. 
 28.10.2022 - 15.02.2023. 

Заузеће тротоара и 1 

паркинг места у ул. Старца 

Вујадина, на углу са 

Булеваром краља 

Александра, измештање 

општег инвалидског паркинг 

место у ул. Старца Вујадина, 

на углу са Булеваром краља 

Александра, на паркинг 

место у ул. Старца Вујадина 

испред бр. 2 током извођења 

радова на адаптацији и 

санацији пословног 

простора  

Булевар уметности (Нови Београд) на деоници од Булевара 

Арсенија Чарнојевића (аутопут Е-75) до  ул. Милутина 

Миланковића, 

ЈКП,, Београдске 

електране" 

 

 01.11 - 12.12. 

Заузеће и раскопавање 

коловоза, по фазама током 

радова који се изводе на 

коловозу 
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Булевар патријарха Павла (Раковица) 

 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 06.10 - 31.12. 

Преусмерен саобраћј на 

леву коловозну траку, током 

извођења радова на 

реконструкџији Булевара 

патријарха Павла до 

31.12.2022. године 

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац) ГП ''Златибор градња'' а.д.  03.02.2022 - 25.01.2023.  

Заузеће тротоара у ул. 

Булевар Пека Дапчевића 

испред КП 48089 КО 

Вождовац, у периоду од 

03.02.2022. године до 

25.01.2023. године током 

извођења радова на фасади 

за веме изградње објекта 

Варовничка(Звездара) Приватни инвеститори  18.11.-18.02.23 

Заузеће тротоара у ул. 

Варовничкoj испред броја 1-

3 и укинуто једно паркинг 

место, током извођења 

радова на изградњи угаоног 

слободностојећег стамбеног 

објекта 

Вишњићева (Стари град) код кућног броја 18 

 
С.М.С. GRAMAX д.о.о.  01.11.2022 – 05.03.2022. 

Реконструкција и доградња 

објекта 

Вишњичка, Миријевски булевар, Власеничка, Патриса 

Лумумбе, Уралска и Јуре Керошевића (Палилула) 

Град Београд, за потребе 

Секретаријата за саобраћај 
 17.11-30.12 

Заузеће и раскопавање 

делова коловоза и тротоара 

у улицама: Вишњичкој, 

Миријевски булевар, 

Власеничкој, Патриса 

Лумумбе, Уралској и Јуре 

Керошевића, по фазама, на 

територији градске општине 

Палилула, у Београду, ради 

извођења радова на 

изградњи Система за 

адаптибилно управљање 

светлосном саобраћајном 

сигнализацијом у Београду – 

I фаза 

Веселина Маслеше 14 (Вождовац) Приватни инвеститори  15.11 -24.11 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање дела 

коловоза, тротоара и три 

паркинг места у ул. 

Веселина Маслеше испред 

бр. 14, на територији 
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општине Вождовац, у 

Београду, ради извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта на 

катастарској парцели 306 

КО Вождовац, за време 

прикључивања објекта на 

градску водоводну и 

канализациону мрежу 

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

и др. 
 18.10 - 31.12. 

Заузеће тротоара и једног 

паркинг места у ул. Војводе 

Богдана испред броја 12, 

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 

  

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 стамбено-

пословног објекта 

Војислава Илића и Преспанска (Вождовац) ,,Z INVESTING TIM " д.о.о.  20.05 - 20.12. 

Заузеће тротоара и паркинг 

места, током радова на 

изградњи стамбено- 

пословног објекта 

Вука Караџића (Стари град) код кућног броја 6 

Пословно удружење 

"Пословна зграда Вука 

Караџића 6, Београд" 

 

 

 

01.10 - 31.12. 

Заузеће дела тротоара (од 

Студентског трга до Кнез 

Михаилове и испред објекта 

у улици Вука Караџића код 

бр. 6), током радова на 

реконструкцији објекта 

Вукице Митровић (Врачар). код  кућног броја 74 
„AL INVEST“ д.о.о 

 
               08.10 - 31.12. 

Заузеће дела тротоара и 3 

паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи двострано 

узиданог стамбеног објекта 

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 59 ,,НИТ ГРАДЊА"  08.08 - 08.12. Изградња објекта 

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 74 „BEMA RSD“ д.о.о.  13.04 - 30.11. 
Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара  
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Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 92 
„BEOMARKET INVEST“ 

д.о.о. и др. 
 08.07 - 05.12. 

Заузеће тротоара и 

повремено заузеће коловоза, 

током извођења радова  

Гундулићева (Земун) код кућног броја 10 
„SAMEX INVEST“ д.о.о. 

 
 26.09 - 31.12. 

Заузеће тротоара, 

непроходном фасадном 

грађевинском скелом, у ул. 

Рабина Алкалаја (на углу са 

ул. Гундулићевом бр. 10) и 

проходном фасадном 

грађевинском скелом у ул. 

Гундулићевој испред бр. 10, 

у периоду од 29.09. до 

31.12.2022. године, током 

извођења радова на 

инвестиционом одржавању  

10. октобра, 7. јула и 1. маја (Чукарица) 
ЈКП "Београдски водовод и 

канализација“ 
 

25.08 - 17.11. 

(наставак радова) 

Измена режима саобраћаја 

током радова по фазама (3): 

Фаза 3: измена режима 

саобраћаја дуж ул. Седмог 

јула на делу од ул. Десетог 

октобра до раскрснице са ул. 

Липљанска (радови на 

коловозу, у дужини од по 

максимум 50 м), у периоду 

од 19.10. до 17.11.2022. 

године 

Диљска (Палилула)   

ЈКП „Београдске 

електране”  

 

  

 

28.09 - 15.11. 

(наставак радова) 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза и тротоара 

у ул. Диљској од ул. 

Патриса Лумумбе до ул. 

Уралске, по фазама. 

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

 
 04.07 - 31.12. 

Заузеће дела тротоара у ул. 

Димитрија Туцовића испред 

бр. 6 и укидање 2 п. м. у 

зони бр. 8, током извођења 

радова на изградњи објекта  

Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 25 „BEOIKOS INVEST“ д.о.о  01.12.2021 - 20.03.2023. 
Заузеће тротоара извођења 

радова на изградњи објекта 

Добрињска, Краљице Наталије и Адмирала Гепрата (Савски 

венац) 

 

Електромрежа Србије а.д. 

 
 22.10 - 05.12. 

Измена режима саобраћаја 

током радова на 

реконструкцији 

електромреже: Добрињска 



14 

 

између Краљице Наталије и 

Адмирала Гепрата, Краљице 

Наталије угао са 

Добрињском и део ул. 

Адмирала Гепрата између 

Балканске и Добрињске 

Добропољска (Савски венац) код кућног броја 51 

 

,,EURO COOL SYSTEM" 

д.о.о 
 18.07 - 31.12. 

Заузеће коловоза и тротоара 

током радова на бетонирању 

током изградње објекта 

Др Драгослава Поповића (Палилула), код кућног броја 3 ''Deming Proinvest'' d.o.o.  26.01 - 31.12. 

Заузеће тротоара и 1 п. м. 

(обележавање привременог 

пешачког прелаза) 

Дравска 14 (Звездара) 

„AVALA INVEST“ д.о.о., 

„HOME FOR YOU“ д.о.о., 

„EKOGAL BOR“ д.о.о 

 14.11 – 13.11.23 

Током извођења радова на 

изградњи двострано 

узиданог стамбеног објекта, 

биће затворен саобраћај, 

заузет тротоар у ул. 

Дравској испред броја 14 и 

укинуто једно паркинг место 

у ул. Дравској испред бр. 11 

Дубљанска (Врачар) код кућног броја 5 

 

Termin Invest д.о.о. и др. 

 
 17.09 - 31.12. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и 2 паркинг 

места током радова на 

изградњи објекта  

Дубровачка (Стари град), код кућног броја 8 ''Дорћол градња'' д.о.о.  9.11.22– 30.04.23 

Заузеће тротоара и 2-4 

паркинг места (изградња 

објекта) 

Дубровачка (Стари град) 
ЈКП Београдски водовод и 

канализација 
 07.11-27.12. 

Реконструкција водоводне 

мреже 

Дубровачка, Светосавска (Стари град) 

Град Београд, за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 08.10.-20.12. 

Током изградње секундарне 

канализационе мреже Фаза 

1: затворен саобраћај, заузет 

и раскопан коловоз и заузета 

паркинг места у ул. 

Дубровачкој, од раскрснице 

са ул. Светосавском до 

раскрснице са ул. Главном, у 

временском периоду од 

08.10.2022. до 21.11.2022. 

године; - Фаза 2: затворен 

саобраћај, заузет и раскопан 

коловоз и заузета паркинг 
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места у ул. Светосавској, од 

раскрснице са приступном 

саобраћајницом објекта 

Војске Србије до раскрснице 

са ул. Гундулићевом и ул. 

Рајачићевом и затворен 

саобраћај, заузет и раскопан 

коловоз и заузета паркинг 

места у ул. Дубровачкој, од 

раскрснице са ул. 

Светосавском до раскрснице 

са ул. Главном, у 

временском периоду од 

16.10.2022. до 21.11.2022. 

године; 

Ђорђа Станојевића (Нови Београд) 
ЈКП,, Београдске 

електране" 
 9.11 – 22.12. 

Радови на изградњи 

топловода, радови се изводе 

на коловозу 

  

Живка Давидовића (Звездара) 

 

,MD Invest 011“ д.о.о.  

 
 26.07 - 12.12. 

Заузеће коловоза (до 09.12.) 

и тротоара (до 12.12.2022. 

године) током извођења 

радова на изградњи 

двострано узиданог 

стамбеног објекта испред 

КП 21905 КО Звездара 

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  

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 

 

21.11-16.09.23 

Измена режима саобраћаја, 

због извођење радова на 

изградњи регионалног 

водовода Макиш – 

Младеновац у насељима 

Врчин, Заклопача и Гроцка, 

на територији општине 

Гроцка 

Ивана Милутиновића и Трг ослобођења (Палилула)  
ЈКП Београдски водовод и 

канализација 

  

 

 

12.10 - 02.12. 

Измена режима саобраћајa, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза у улицама: 

Ивана Милутиновића и Трг 

Ослобођења, и то: Ивана 

Милутиновића од 

Зрењанинског пута до Трга 

ослобођења и Трг 
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ослобођења од ул. Ивана 

Милутиновића до ул. ЈНА , 

по фазама, од 12.10. до 

02.12.2022. годин, током 

извођења радова на 

реконструкцији 

дистрибутивне водоводне 

мреже  

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 

Јована Ћирилова (Звездара) код кућног броја 39 

 

„METAL GALANT 

GRADNJA“ д.о.о. и др. 
 

07.10 - 11.11. 

(Наставак радова) 

Заузеће дела коловоза и 

тротоара у ул. Јована 

Ћирилова испред КП 2567/1 

КО Звездара (на углу са ул. 

Браће Рибникар бр. 39), 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Јове Илића (Вождовац), код кућног броја 51 „CBC CONCEPTS“ д.о.о.  15.02 - 31.12. 

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. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара током 

радова на изградњи објекта 

Калничка (Вождовац) код кућног броја 12 

 
Приватни инвеститори  27.04 - 31.12. 

Заузеће тротоара и укидање 

2 паркинг места, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Карађорђева, Херцеговачка, Хаџи Николе Живковића, 

Зворничка (Савски венац)  

 

 

Република Србија  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 угоститељства хотела 

„Бристол“ 
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Кнеза Страцимира - стари назив ул. Војводе Хрвоја (Врачар) код 

кућног броја 7 
 

SMART GRADNJA  14.10 - 31.12. 

Заузеће дела тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

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

кућног броја 37 
 

„Arhitrav – S&M“ д.о.о.  25.10 - 30.12. 

Заузеће дела тротоара и 2 

паркинг места и укидање 1 

паркинг места у ул. Кнеза 

Страцимира, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Ковачева код кућног броја 17 (Звездара) 

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

Заузеће тротоара у Мис 

Ирбијеве и Ковачевој 

испред броја 17, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Колашинска (Вождовац) код кућног броја 31 Приватни инвеститори  27.10.2022 – 20.01.2023 

Заузеће тротоара и четири 

паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Косанчићев венац 7 (Стари град) Приватни инвеститори  
18.11- 25.02.23 

 

Заузеће тротоара два 

паркинг места у Косанчићев 

венац испред броја 7 ,током 

извођења радова на 

реконструкцији и 

надоградњи постојећег 

стамбеног објекта 

Косте Абрашевића (Звездара) „КА 23“ д.о.о. и др.  05.10 - 31.12. 

Измена режима саобраћаја - 

заузеће тротоара у Косте 

Абрашевића испред бр. 23 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

на КП 7673 КО Звездара 

Косте Јовановића (Вождовац) код кућног броја 12 „VTS GRADNJA“ d.o.o.  11.10 - 29.11. 

Заузеће дела коловоза у ул. 

Косте Јовановића испред бр. 

2 (уторком и петком) током 

изградње стамбеног објекта 

Краља Петра Првог (Младеновац) ЈКП „Београд пут“  21.11 – 09.01.23 Затварање саобраћаја, заузеће 

коловоза у К. Петра Првог, на 

делу од Војв. Путника до Ј. 

Катића, током извођења радова 

на редовном одржавању-

поправци јав. површина 

изведених од ситне камене 

коцке (фаза 2) 
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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 (Стари  град) 

током извођења радова нa 

санацији и реконструкцији 

пословног објекта у ул. 

Краља Петра бр. 9  

Краља Петра (Стари град) код кућног броја 75 

Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове, 

Градске управе града 

Београда 

 

 20.09.2022 - 01.03.2022. 

Заузеће тротоара проходном 

грађевинском скелом, на 

углу ул. Краља Петра 

испред бр. 75 и ул. Господар 

Јевремове током спровођења 

мера техничке заштите на 

објекту културног добра 

просторно културно-

историјске целине 

„Подручје око Доситејевог 

лицеја“, објекат у ул. Краља  

Петра бр. 75а 

Краља Стефана Томаша, Нова 47, Посавска, Војачка, 

Јасеновачких мученика и Драге Михајловић – Батајница 

(Земун) 

ЈКП „Београд пут“  02.10 - 31.12. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће коловоза током 

радова на редовном 

одржавању 

Крфска 18 (Звездара) 
„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 

Крушевачка (Вождовац) код кућног броја 28 

 

„RUBICO REAL ESTATE“ 

д.о.о., „BSK“ д.о.о. и други 
 14.10 - 26.11. 

Измена режима саобраћаја и  

заузеће тротоара (од 14.10. 

до 26.11.2022. године) и 

заузеће дела коловоза (од 

27.10.до 25.11.2022. године) 

у ул. Крушевачкој испред 

бр. 28, током извођења 

радова на изградњи објекта 

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 Давидовића (Звездара) код кућног броја 3 

 

ЕКОСТАН ГРАДЊА 

КРАЉЕВО д.о.о. 
 22.10 - 30.12. Изградња објекта 
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Љубе Дидића (Палилула) код кућног броја 22 Приватни инвеститори  11.10 – 29.11. 

Заузеће тротоара и коловоза 

испред бр. 22 и укидање 5 

паркинг места (бр. 9, 10, 11, 

12 и 13) у ул. Љубе Дидића, 

преко пута бр. 22 (уторком), 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Љубостињска (Врачар) код кућног броја 5 

 
PARK LINE  03.11 - 31.12. 

Заузеће тротоарa и 2 

паркинг места и укидање 1 

паркинг места 

Максима Горког испред бр. 22  - на углу са ул. Николаја 

Хартвига (Врачар) 
„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 

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

Заузеће тротоара у улицама 

Мис Ирбијеве и Ковачевој 

испред броја 17, током 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 

Милоша Поцерца (Савски венац) код кућног броја 6 

Предшколска установа 

„Савски венац” 

 

 27.10 - 15.11. 

Заузеће тротоара проходном 

грађевинском скелом и 7 

паркинг места у ул. Милоша 

Поцерца испред бр. 6, у 

периоду од 27.10.до 

15.11.2022. године (текуће 

одржавање објекта Дечјег 

вртића „Краљица Марија“) 

током извођења радова на 

поправци оштећених делова 

фасаде, фасадних облога и 

елемената фасаде 

Мирка Сандића на углу са Гусињском (Звездара) 

„EAST SIDE 

DEVELOPMENT“ д.о.о.  

 

 
25.08.2022 - 28.02.2023. 

 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара током 

изградње стамбено -

пословног објекта „EAST 

SIDE“, Фазе 4, Ламеле Д, по 
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намени стамбене, Фазе 5, 

Ламеле Е, по намени 

стамбено – пословне, Фазе 

6, Ламеле Ф, по намени 

стамбено – пословне, на 

катастарској парцели број 

13513/6 КО Звездара 

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

 

"C&R Construction" д.о.о. 

 
 13.08 - 10.12. 

Заузеће тротоара током 

извођења грађевинских 

радова на реконструкцији 

дела вишеетажног 

пословног простора 

стамбено-пословне зграде 

Млатишумина (Врачар) код кућног броја 23 ''NAAN Building'' d.o.o.  01.10 - 31.12. 

Заузеће тротоара и 3 п. м. 

(број 25, 26 и 27) и укидање 

1 п. м. (бр. 20), због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза, током 

извођења радова на 

изградњи објекта 

Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 14 
MPL INVESTMENT 

GROUP 
 

06.08 - 06.11. 

(Наставак радова) 
Изградња објекта 

Нодилова (Земун), код кућног броја 17 УЗУС д.о.о.  02.02 - 31.12. 
Заузеће током радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16 
ЕУРОИНЖЕЊЕРИНГ 

ИНВЕСТ д.о.о. 
 19.10 – 31.12. 

Заузеће тротоара и 3 п. м. 

током радова на изградњи 

објекта 

Нушићева бб (Стари град)  
 

ЈП „Путеви Београда“ 
 23.09 - 20.11. 

Заузеће дела тротоара и 

подземног пешачког пролаза 

(Нушићева бб) током радова 

на текућем одржавању 

подземног пешачког пролаза 

Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца 

(Савски венац) 

Град Београд - за потребе 

Дирекције за грађанско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 25.06.2022 - 10.01.2023. 

Радови на коловозу током 

изградње регионалног 

водовода Макиш - 

Младеновац, прикључак за 

Врчин - Гроцку 

Обод 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 

на ободу Савског трга 



21 

 

Обреновачки друм (Чукарица) 
ЈП „Путеви Србије“ 

 
 17.05 - 15.11.22 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела коловоза 

Обреновачког друма на делу 

примарне улице бр. 14692-

08, у зони петље 

Остружница, током радова 

по фазама на 

рехабилитацији десне 

коловозне траке моста преко 

Саве код Остружнице на 

државном путу А1; Фаза 1 – 

измениа режима саобраћаја, 

заузетће длао десне 

саобраћајане траке у смеру 

ка Обреновцу; Фаза 2 – 

измеиа режима саобраћаја, 

заузетће дела леве 

саобраћајане траке у оба 

смера; Фаза 3 - измена 

режима саобраћаја, заузеће 

дела десне саобраћајане 

траке у смеру ка Београду 

Омладинских бригада (споредни део), Тошин бунар, Николе 

Добровића, Марка Челебоновића и ОП7 (Нови Београд и 

Земун) 

„IT 011“ д.о.о.  29.10 – 25.11. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза и тротоара у 

улицама Омладинских 

бригада (споредни део), 

Тошин бунар, Николе 

Добровића, Марка 

Челебоновића и ОП7, по 

фазама, током извођења 

радова на изградњи 

телекомуникационог 

оптичког кабла од 

пословног комплекса Airport 

city (Омладинских бригада 

бр. 88-90, Нови Београд) до 

пословног комплекса AFI 

Zmaj West, КО Нови Београд  
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Омладинских бригада (Нови Београд) код кућног броја 96 Александар градња д.о.о.  13.10 - 20.11. 

Измењен режим саобраћаја 

током изградње објекта  у 

ул. Омладинских бригада,  

угао са ул. Ђорђа  

Станојевића 

Отокара Кершованија (Вождовац) 

 

"NOVI DOM RED" д.о.о. 

 
 

20.05.2022 - 20.03.2023. 

 

 

Заузеће 3 паркинг места 

током извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта (4. фаза 

реализације комплекса) 

Партизанске авијације (Нови Београд) 

 
ЈКП „Београд пут“  19.11 - 26.11. 

Заузеће једне коловозне 

траке, затварање саобраћаја 

у једној коловозној траци у 

ул. Партизанске авијације од 

ул. Стојана Аралице до 

Булевара Арсенија 

Чарнојевића (Ауто пут), у 

другој слободној коловозној 

траци саобраћај ће се 

одвијати двосмерно, фаза 2,  

ради извођења радова на 

редовном одржавању 

Патријарха Варнаве (Врачар) код кућног броја 18 

 

„EUROINŽENJERING 

INVEST“ д.о.о. 
 18.10 – 31.12.22 

Заузеће коловоза (уторком и 

суботом) од 18.10. до 

15.11.2022. године током 

радова на изградњи 

стамбеног објекта и заузеће 

тротоара и три паркинг 

места у периоду од 18.10. до 

31.12. 2022. године 

Петра Шкундрића (Звездара) код кућног броја 46 Прватни инвеститори  28.10 - 31.12. 

Заузеће тротоара и дела 

коловоза у ул. Петра 

Шкундрића испред броја 46, 

у периоду од 28.10. до 

31.12.2022. год. (уторком и 

петком). током извођења 

радова на изградњи објекта 

Пожешка (Чукарица) од кућног броја 33 до кућног броја 35 "JMI INVEST" д.о.о.  07.06 - 19.12. 

Измена режима саобраћаја 

(заузеће дела тротоара и 

зелене површине током 

извођења радова на 

изградњи објекта 
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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 

Пожешка (Чукарица) код кућног броја 156 
 

EDIL ITALIJANA 
 10.10.2022 - 10.04.2023. Изградња објекта 

Првомајска (Чукарица) код кућног броја 59 „AS POINT GROUP” д.о.о.  28.09 - 31.12. 

Заузеће тротоара, 

непроходном скелом са  

током извођења радова на 

изградњи објекта, а због 

израде фасаде објекта 

Прешевска (Звездара) код кућног броја 24 

 
Приватни инвеститори 

 

 
26.08 - 27.12. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће дела коловоза и 

заузеће 2 паркинг места, 

током извођења радова на 

реконструкцији станова бр. 

30, 32, 33, 34 и 35 и 

доградњи-надзиђивању дела 

стамбено-пословног објекта 

Прешевска (Звездара) код кућног броја 13 

 
„UMM CONSTRUCTION“ 

д.о.о. и приватни инвеститори 
 30.09.2022 - 31.03.2023. 

Заузеће дела тротоара и 2 

(два) паркинг места у ул. 

Прешевској испред бр. 24 и 

укидање 1 (једног) паркинг 

место у ул. Прешевској 

испред бр. 28 (због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза) током 

изградње 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 1 паркинг места 

током изградње стамбеног 

објекта 

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

d.о.о 
 22.04.2022 - 01.03.2023. 

Заузеће дела тротоара у ул. 

Рада Неимара испред бр. 33, 

у периоду од 22.04.2022. до 

01.03.2023. године током 

изградње стамбеног објекта 
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Савска и Рисанска (Савски венац) 

 

 

Град Београд 

 15.06 – 28.12. 

Током извођења радова на 

реконструкцији и спајању 

три пословна простора у 

стамбено-пословној згради у 

ул. Савској бр. 9, КО Савски 

венац доћи ће до измена у 

режиму саобраћаја, заузећа 

тротоара проходном 

грађевинском скелом на 

углу улица Савске и 

Рисанске, заузећа тротоара и 

првих пет паркинг места у 

ул. Савској, у зони 

раскрснице са ул. 

Рисанском, заузећа тротоара 

и прва четири паркинг места 

у ул. Рисанској, у зони 

раскрснице са улицом 

Савском.За време извођења 

радова 5 резервисаних 

паркинг места за потребе 

Центра дечјих летовалишта 

и опоравилишта града 

Београда у ул. Савској биће 

измештено на 5 паркинг 

места у улици Рисанској, 

док ће 2 резервисана 

паркинг места за потребе 

Центра дечјих летовалишта 

и опоравилишта града 

Београда у ул. Рисанској бр. 

12 бити измештено на 

паркинг места у ул. 

Рисанској испред КП 846 

КО Савски венац 

Савска (Савски венац) „Београд на води“ д.о.о  10.11 -21.11. 

Заузеће и раскопавање 

делова коловоза у улицама: 

Савска, Дурмиторска, 

Милоша Поцерца, 

Немањина, Карађорђева и 

Савски трг, по фазама, на 

територији општине Савски 

венац, у Београду, ради 

извођења радова на 

изградњи – уградњи 
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индуктивних петљи у 

микрорововима у коловозу у 

Савској 

Светозара Марковића (Врачар) код кућног броја 21 

 

Правосудна академија 

(Светозара Марковића бр. 

21) 

 

 06.10.2022 - 06.03.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

адаптацији, санацији и 

реконструкцији Правосудне 

академије (Светозара 

Марковића бр. 21) 

Скадарска (Земун) код кућног броја 3 "TERMIN INVEST" д.о.о.  01.07 - 31.12. 

Заузеће тротоара на углу 

Скадарске и Васе Пелагића, 

током извођења радова на 

изградњи угаоног стамбеног 

објекта  

Славонска (Земун) код кућног броја 15 Приватни инвеститори  15.10 - 09.12. 

Заузеће тротоара 

(проходном грађевинском 

скелом) током извођења 

радована изградњи 

стамбено-пословног објекта 

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

Заузеће тротоара, дела 

коловоза и 2 паркинг места, 

током радова на 

реконструкцији и доградњи 

постојећег објекта 

Смедеревска (Палилула) код кућног број 6 „BIMED“ д.о.о.  21.10.2022 – 31.03.2023. 

Заузеће 2 паркинг места, 

током радова на 

реконструкцији и доградњи 

постојећег стамбеног 

објекта (понедељком, 

средом и петком) 
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Спољна магистрална тангента - саобраћајница Т6 (Земун) „НИС” а.д.  20.11 – 10.12. 

Заузеће коловоза и тротоара 

на спољној магистралној 

тангенти током извођења 

радова на изградњи станице 

за снабдевање горивом 

„Земун 1“, уз саобраћајницу 

Т6,  по фазама: 

Фаза 2: измењен режим 

саобраћаја на спољној 

магистралној тангенти 

(саобраћајница Т6), на делу 

примарне улице број OP2-

03o4 

Стевана Марковића,код броја 5 (Земун) Приватни инвеститор  
23.09 - 20.11. 

 (наставак радова) 

Заузеће дела коловоза, 

тротоара и паркинг места 

током извођења радова на 

реконструкцији и доградњи 

стамбеног објекта 

Стојана Протића (Врачар) угао са Подгоричком "EURO PRINC" д.о.о  
 15.04 - 15.11. 

(наставак радова) 

Заузеће тротоара и 1 

паркинг места 

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 54 
„BRIXWELL 

INVESTMENT“ д.о.о. 
     16.08.2022 - 01.04.2023. 

Заузеће тротоара, дела 

коловоза и паркинг места 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Страхињића бана (Стари град) код кућног броја 31 

 

Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове 

 

 
03.11.2022 – 01.04.2023. 

Реконструкција фасаде 

објекта 

Струмичка (Вождовац) код кућног броја 27 "VP27" д.о.о.    22.08 - 31.12. 

Заузеће тротоара и 2 

паркинг места, по фазама 

(2):  

Фаза 2, у периоду од 24.10. 

до 31.12.2022. године. током 

изградње објекта 

Студентски трг (Стари град) 
Задужбина Илије М 

Коларца 
 19.11.- 31.12. 

Током извођења радова на 

радова на извођења радова 

на текућем одржавању, а 

због прања фасада зграде 

Задужбине Илије Коларца 

Суботичка (Звездара) код кућног броја 17 

 
„НИТ ГРАДЊА“ д.о.о.  

 01.08 - 30.11. 

 

Заузеће дела коловоза у ул. 

Суботичкој испред бр. 17 и 

укидање 1 паркинг места у 

ул. Суботичкој испред бр. 

22, током извођења радова 

на изградњи ст. објекта 
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Теразије (Стари град) ЈП „Путеви Београда“  9.11 – 06.02.23. 

Заузеће дела тротоара и 

подземног пешачког пролаза 

Теразије код бр.19, током 

извођења радова на текућем 

(редовном) одржавању, 

реконструкцији силазишта 

пешачког пролаза Теразије 

код бр. 19 - силаз код Робне 

куће 

Тетовска (Вождовац) код кућног броја 22 

 
Приватни инвеститори     18.08 - 31.12. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  

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

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  

Угриновачка (Земун)  
„GPA CONSTRUCT“ д.о.о. 

 
 24.09.2022 - 28.02.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара у ул. 

Угриновачкој бр. 217, током 

извођења радова на 

изградњи објекта 

Чернишевског 12 (Врачар) 

Град Београд, за потребе 

Дирекцијe за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 9.11 – 17.11. 

Измена режима саобраћаја, 

укидање три паркинг места 

у ул. Чернишевског испред 

бр. 12, заузеће и 

раскопавање коловоза и 

четири паркинг места у ул. 

Чернишевског преко пута 

бр. 12 (на делу КП 2216/1 

КО Врачар), ради извођења 

радова на реконструкцији у 

заштитном појасу уличне 

водоводне мреже у 

постојећој регулацији улице 

Чернишевског  

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

 

,,Сигма стан" д.о.о. и др. 

 
 01.09 - 31.12. 

Заузеће тротоара током 

радова на изградњи објекта 

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

Заузеће коловоза (уторком и 

петком) и тротоара од 19.07. 

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 

Архиепископа Данила (Палилула) 

 
ЈП ''Пошта Србије'' 01.01 - 31.12.2022. 

Постављање монтажно – 

демонтажних јарбола, током 

манифестације обележавања 

српске заставе 

Патријарха Јоаникија (Раковица) Удружење професионалних пчелара 01.11 - 30.11.2022. 
Заузеће три паркинг места у 

ул. Патријарха Јоаникија 

Трг републике ( Стари град) 
Секретаријату за послове одбране, ванредних 

ситуација и координацију 
15.11 – 10.12.2022. 

Заузеће дела јавне површине 

на Тргу републике (у зони 

испред Народног музеја), 

током одржавања изложбе 

посвећене уређењу 

археолошког налазишта 

Винча Бело Брдо   

 


