
                                                                                                                                                            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА  

НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ 

на дан 31.01.2023. 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 

Бањска и Ђуке Динића (Звездара) Град Београд 

 

 

23.01 – 06.02.2023. 

Затварање - измена режима 

саобраћаја по фазама:  

ФАЗА 1: измена режима 

саобраћаја, заузеће и 

раскопавање дела коловоза и 

тротоара у ул. Бањској и ул. 

Ђуке Динића у зони 

раскрснице и укидање два 

паркинг места у ул. Ђуке 

Динића, у временском 

периоду од 23.01.2023. до 

06.02.2023. године. 

Босанска (Звездара) Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј,П. 

 

10.01 – 26.03.2023. 

Затварање саобраћаја током 

изградњи кишне и фекалне 

канализације 

Бранка Живковића, Николе Демоње, Шангајска 1 део, Младих 

горана и Белегишка (Земун) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј,П. 

 

08.01 - 16.09.2023. 

Затварање саобраћаја током 

радова на изградњи 

секундарне канализационе 

мреже у Батајници у насељу 

Шангај 

Волгина (Звездара) ЈП "Путеви Београда"  

09.01 – 09.04.2023. 

Затварање саобраћаја у ул. 

Волгиној од ул. Кордунашке 

до улаза у Астрономску 

опсерваторију Београд, у 

периоду од 09.01.2023. до 

09.04.2023. године, током 

радова на поправци 

постојећих и изради нових 

јавних саобраћајних 

површина од ситне камене 

коцке 

Јовице Васиљевића (Палилула) од кућног броја 1 до кућног 

броја 96 

 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 08.01 – 26.02.2023. 

Заузеће и раскопавање 

коловоза у насељу Крњача 

током радова који се изводе 

на коловозу, на изградњи 

секундарне фекалне 

канализационе мреже 
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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) током 

снабдевања градилишта 

грађевинским материјалима  

Кружни пут Кијево и ул. Славка Миљковића (Раковица) „Коридори Србије“ д.о.о.  
05.01 – 01.03.2023. 

 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза током 

извођења радова на 

изградњи дела обилазнице 

око Београда, деоница 

аутопута Е-70 и Е-75, 

Добановци – Бубањ поток, 

сектор 6, од тунела 

Стражевица до чвора Бубањ 

поток 

Маријане Грегоран (Палилула) 
ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 
 26.09.2022 - 24.03.2023. 

Радови на реконструкцији 

водоводне мреже 

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 

дужини од око 1150м, током 

извођења радова на 

реконструкцији дела ул. 

Милована Лазаревића, 

Лазаревац и изградњи 

недостајуће инфраструктуре 

Милошев кладенац (Звездара) код раскрснице са ул. Павла 

Савића 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу 

Београда Ј.П. 

 15.01 – 15.02.2023.  

Затворен саобраћај, заузеће 

и раскопавање коловоза 

током извођења радова на 

изградњи кишне и фекалне 

канализације 

Михајла Ђурића (Вождовац) код кућног броја 15 

„EURO COOL SYSTEM“ 

д.о.о. 

 

 
02.12.2022 - 15.02.2023. 

 

Затвараање саобраћаја и 

заузеће дела коловоза током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

03.02. и 15.02.2023. године 

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 (Звездара) 
,,Z INVESTING TIM" 

 
 10.01 - 28.02.2023. 

Затварање саобраћаја током 

радова на изградњи објекта 

(на бетонирању) у ул. 

Преспанској, на углу са ул. 

Војислава Илића 

Прешевска (Звездара) 

UMM CONSTRUCTION“ 

д.о.о. и приватни 

инвеститор 

 17.01 - 30.03.2023. 

Обустава саобраћаја и 

заузећа дела коловоза у ул. 

Прешевској испред бр. 24, 

ради извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

(уторком, четвртком и 

суботом) у периоду од 

17.01.2023. до 30.03.2023.  

Tрг Зорана Ђинђића (Сурчин) 

 

ЈП ,,Путеви Србије" 

 
 22.12.2022 - 15.04.2023. 

Затварање саобраћаја током 

радова на изградњи 

привремене девијације 4 на 

месту изградње петље 

(надвожњака) на 

Сурчинском путу 

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 

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 

објеката 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  
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Бањска и Ђуке Динића (Звездара) Град Београд  23.01 - 06.02.2023. 

Ради извођење радова на 

изградњи секундарне 

водоводне мреже у 

регулацији ул. Бањске на 

катастарским парцелама 

2924/1 и 3289/1 КО Звездара 

доћи ће до измене режима 

саобраћаја по фазама: - 

ФАЗА 1: измена режима 

саобраћаја, заузеће и 

раскопавање дела коловоза и 

тротоара у ул. Бањској и ул. 

Ђуке Динића у зони 

раскрснице и укидање два 

паркинг места у ул. Ђуке 

Динића, у временском 

периоду од 23.01.2023. до 

06.02.2023. године. 

Београдска (Врачар) од кућног броја 21 до кућног броја 23 

 

„SANIDEI" д.о.о., 

Буњевчевић Миња и 

„CANESTRO" д.о.о. 

 
08.01 - 26.03.2023. 

 

Заузеће тротоара и три 

паркинг места у ул. 

Београдској испред бр. 21 и 

измештање општег 

инвалидског паркинг места 

у ул. Београдској, на 

паркинг место бр. 77, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта; извођење 

бетоњерских радова сваке 

суботе и недеље у 

Београдској бр. 23, у 

периоду од 16.01.2023. до 

26.03.2023. године 

Бирчанинова (Савски венац) код кућног броја 29 

 

Амбасада Републике 

Финске 
 01.11.2022 – 31.01.2023. 

Постављање проходне скеле 

током радова на санацији 

објекта 

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 

зградњи објекта 
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Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 5 
„BP5“ д.о.о. 

 
 01.12.2022 - 01.03.2023. 

Заузеће тротоара у ул. 

Борислава Пекића испред 

броја 5 и у делу приступне 

саобраћајнице испред КП 

1555/1, током извођења 

радова на изградњи угаоног 

стамбеног 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 угаоног стамбено-

пословног објекта 

Бранка Крсмановића (Звездара) код кућног бр. 15 „NEGAST” д.о.о.  
02.08 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће 1 п. м., дела 

тротоара и коловоза, током 

радова на изградњи објекта 

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

Београд 
  

17.12.2021 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Отварање два грађевинска 

улаза (на потезу од Бетон 

хале до Бастиона Светог 

Јакова) током изградње 

Линијског парка 

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 3 (три) паркинг 

места у Булевару деспота 

Стефана испред бр. 51, фаза 

1 током извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац) код 

кућног броја 21 

 

Приватни инвеститор  
24.05 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће тротоара и зелене 

површине током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта  

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 угаоног пословног 

објекта  
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Булевар краља Александра (Звездара) код кућног броја 186 

 

„ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА” 

д.о.о. 
 28.10.2022 - 15.02.2023. 

Заузеће тротоара и једног 

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 Пека Дапчевића (Вождовац) 

ГП ''Златибор градња'' а.д.  
03.02.2022 - 25.01.2023. 

(наставак радова)  

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 време изградње објекта  

Варовничка (Звездара) од кућног броја 1 до кућног броја 3 Приватни инвеститори  18.11.2022 - 18.02.2023. 

Заузеће тротоара и укидање 

једног паркинг места, током 

извођења радова на 

изградњи 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 

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 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 

Војводе Степе (Вождовац) код кућног броја 335 
„NICE HOME 

INVESTMENT“ 
 26.01 - 01.02.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и дела 

коловоза, током извођења 

радова на изградњи 

стамбено – пословног 

објекта 
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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 

Војислва Илића (Вождовац) код кућног броја 33 

 

,Z INVESTING TIM " 

 
 10.01 - 28.02.2023. 

Заузеће дела тротоара и 

једног паркинг места у ул. 

Преспанској, током радова 

на изградњи стамбено-

пословног објекта 

Волгина (Звездара) ЈП „Путеви Београда“  09.01 - 09.04.2023. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза у ул. 

Волгиној од ул. Кордунашке 

до улаза у Астрономску 

опсерваторију Београд, на 

територији општине 

Звездара, у Београду, ради 

извођења радова на 

поправци постојећих и 

изради нових јавних 

саобраћајних површина 

изведених од ситне камене 

коцке у улици Волгина, ГО 

Звездара, од Кордунашке до 

Астрономске опсерваторије 

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. 

 

 

13.01 - 28.02.2023. 

 

Заузеће дела тротоара (од 

Студентског трга до Кнез 

Михаилове улице и испред 

објекта у ул. Вука Караџића 

код бр. 6), током звођења 

радова на реконструкцији и 

адаптацији пословног 

објекта 

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

 
 

08.10 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће дела тротоара и три 

паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног 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 
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Горњоградска (Земун) код кућног броја 23 

 

НИСКОГРАДЊА СТИЛ 

д.о.о. 
 14.10.2022 – 11.05.2023. Изградња објекта 

Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 10 „FALETTI“ д.о.о.  08.01 – 12.03.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела тротоара и два 

паркинг места, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  

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 

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

 
 

26.09 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

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, 

током извођења радова на  

инвестиционом одржавању 

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

Заузеће дела коловоза и 

заузеће тротоара у периоду 

од 09.01.2023. године до 

28.04.2023. године током 

радова на изградњи објекта 

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  

Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 25 „BEOIKOS INVEST“ д.о.о  18.01. - 28.02.2023. 
Заузеће тротоара извођења 

радова на изградњи објекта 

Добропољска (Савски венац) код кућног броја 51 

 

,,EURO COOL SYSTEM" 

д.о.о 
 

18.07 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће коловоза и тротоара 

током радова на бетонирању 

због изградње објекта 
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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 обострано 

узиданог стамбено-

пословног објекта 

Дубљанска (Врачар) код кућног броја 5 

 

Termin Invest д.о.о. и др. 

 
 

17.09 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и два 

паркинг места (изградња 

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) 

  

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 због снабдевања 

градилишта и бетонирања, 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  

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“ 

д.о.о. 

 

 23.11 – 31.12.2023. 

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 (Звездара) код кућног броја 1 

 
Приватни инвеститор  14.12.2022 – 07.02.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и два 

паркинг места у ул. 

Захумској испред бр. 1 (угао 

са ул. Челопечком), током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног 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   

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  
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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 

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 

Јовице Василјевић (Палилула) 

Град Београд, за потребе 

Дирекција за грађ. земљ. и 

иградњу Београда ЈП 

 08.01 - 26.02.23. 

Заузеће и раскопавање 

коловоза ради извођења 

радова на изградњи 

секундарне фекалне 

канализационе мреже 

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 стамбено-

пословног објекта 

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

код кућног броја 7 

 

SMART GRADNJA  
14.10 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

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 - 30.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће дела тротоара и 2 

паркинг места и укидање 1 

паркинг места у ул. Кнеза 

Страцимира, током 

извођења радова на 

 изградњи стамбеног 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 броја 17, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Косанчићев венац  (Стари град) код кућног броја 7 Приватни инвеститори  
18.11- 25.02.2023. 

 

Заузеће тротоара и два 

паркинг места у ул. 

Косанчићев венац испред 

броја 7, током извођења 

радова на реконструкцији и 

надоградњи постојећег 

стамбеног објекта 

Косте Абрашевића (Звездара) код кућног бр. 23 „КА 23“ д.о.о. и др.  
05.10 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Измена режима саобраћаја - 

заузеће тротоара 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 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће дела коловоза у ул. 

Косте Јовановића испред бр. 

2 (уторком и петком) током 

изградње 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 у ул. Косте 

Стојановића испред бр. 6 и 

укидање два паркинг места у 

ул. Стевана Сремца, у зони 

раскрснице са ул. Косте 

Стојановића, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  



14 

 

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 Петра (Стари град) код кућног броја 75 

Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове, 

Градске управе града 

Београда 

 

 20.09.2022 - 01.03.2023. 

Заузеће тротоара, на углу ул. 

Краља Петра испред бр. 75 

ул. Господар Јевремове 

током спровођења мера 

техничке заштите на објекту 

просторно културно-

историјске целине 

„Подручје око Доситејевог 

лицеја (Краља Петра бр.75а) 

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 

Крушевачка (Вождовац) код кућног броја 28 

 

„RUBICO REAL ESTATE“ 

д.о.о., „BSK“ д.о.о. и 

приватни инвеститори 

 08.01 – 01.02.2023. 

Измена режима саобраћаја и 

заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено - 

пословног објекта, на 

катастарској парцели 1794/1 

КО Вождовац 

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

други 
 15.06.2022 - 15.03.2023. 

Измењен режим саобраћаја, 

заузеће дела тротоара током 

извођења радова на 

изградњи објекта 

Лозничка (Врачар), од кућног броја 8 до кућног броја 10 Приватни инвеститори  
30.05 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће тротоара и четири 

паркинг места током радова 

на изградњи објекта  

Луке Вукаловића 9 (Звездара) „PERCEPTOR“ д.о.о  18.01.-28.03.23 

Током извођења 

грађевинских радова на 

изградњи угаоног двострано 

узиданог стамбено-

пословног објекта, са два 

стамбена улаза, биће заузет 

коловоз (2 п.м.) у ул. Луке 

Вуксалиовћа наспрам 

кућног бр. 9, у периоду од 

18.01.2023. године до 

28.03.2023. године 
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Љубе Давидовића (Звездара) код кућног броја 3 

 

ЕКОСТАН ГРАДЊА 

КРАЉЕВО д.о.о. 
 

22.10 - 30.12.2022. 

(Наставак радова) 
Изградња објекта 

Љубе Дидића (Палилула) код кућног броја 22 Приватни инвеститори  18.03.2022 – 07.03.2023. 

Заузеће тротоара и коловоза 

испред бр. 22 и укидање пет 

паркинг места (бр. 9, 10, 11, 

12 и 13) у ул. Љубе Дидића, 

преко пута бр. 22, од 

18.03.2022.године до 

07.03.2023. године током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Љубостињска (Врачар) код кућног броја 5 

 
PARK LINE  

03.11 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће тротоарa и два 

паркинг места и укидање 

једног 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 

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. 
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Марка Орешковића (Звездара) код кућног броја 34 

 

„МО 34“ д.о.о. 

 
 

01.12 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта, на 

катастарској парцели бр. 

2369/1 КО Звездара, на углу 

улица Димитрија Туцовића 

и Марка Орешковића 

Мирка Сандића (Звездара) на углу са Гусињском 

„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 

намени стамбене, Фазе 5, 

Ламеле Е, по намени 

стамбено – пословне, Фазе 

6, Ламеле Ф, по намени 

стамбено – пословне, на кат. 

парцели бр. 13513/6  

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 

стамбеног објекта 

Михајла Ђурића (Вождовац) кд кућног броја 5 

 
„BP5“ д.о.о.  01.12.2022 – 01.03.2023. 

Заузеће тротоара у ул. 

Борислава Пекића испред 

бр. 5 и у делу приступне 

саобраћајнице у периоду од 

01.12.2022. до 01.03.2023. 

године, током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног 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 двострано 

узиданог стамбеног објекта  

Млатишумина (Врачар) код кућног броја 23 ''NAAN Building'' d.o.o.  08.12.2022 - 26.02.2023. 

Заузеће тротоара и 1 

паркинг места и укидање 1 

паркинг места (испред бр. 

23) током извођења радова 

на изградњи 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 
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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 

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 

Нодилова (Земун), код кућног броја 17 УЗУС д.о.о.  
02.02 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће током радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16 
ЕУРОИНЖЕЊЕРИНГ 

ИНВЕСТ д.о.о. 
 08.01 - 14.03.2023. 

Заузеће тротоара и три 

паркинг места у периоду од 

08.01.2023. године до 

14.03.2023. године и заузеће 

коловоза и три паркинг 

места у периоду од 

12.01.2023. године до 

16.02.2023. године, током 

радова на изградњи објекта  

Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16 
ЕУРОИНЖЕЊЕРИНГ 

ИНВЕСТ д.о.о. 
 12.01 - 16.02.2023. 

Заузеће тротоара и три 

паркинг места ,током радова 

на изградњи објекта 

Нушићева бб (Стари град)  
ЈП „Путеви Београда“ 

 
 26.01 – 24.03.2023. 

Заузеће дела тротоара и 

подземног пешачког пролаза 

Нушићева бб у периоду од 

26.01. до 24.03.2023. године, 

током извођења радова на 

уређењу и санацији (текућем 

одржавању) подземног 

пешачког пролаза Нушићева 

бб 

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 

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 због доставе 

грађевинских материјала и 

бетонирања, током радова 

на изградњи објекта 
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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) 

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); 

заузеће тротоара  у ул. 

Краља Милутина (угао са 

ул. Пастеровом) до 

15.01.2023. године 

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  

Петра Шкундрића (Звездара) код кућног броја 46 Прватни инвеститори  
28.10 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

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) 
,,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 

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 
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Поенкареова, Цвијићева, Богдана Тирнанића (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: Поенкареова, 

Цвијићева и Богдана 

Тирнанића (Ватрослава 

Лисинског) 

Првомајска (Чукарица) код кућног броја 59 „AS POINT GROUP” д.о.о.  
28.09 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи објекта, због 

израде фасаде објекта 

Прерадовићева и Милана Танкосића (Палилула) Приватни инвеститори  

 

19.01 - 24.02.2023. 

 

 

Заузеће тротоара на углу 

улица Милана Танкосића и 

Прерадовићеве, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Преспанска (Вождовац) код кућног броја 6 „INTERCONS“ д.о.о.  
11.11 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела коловозау ул. 

Преспанској испред бр. 6 и 

укидање 2 паркинг места у 

ул. Преспанској преко пута 

бр. 6, током извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 

Прешевска (Звездара) код кућног броја 24 

 

„UMM CONSTRUCTION“ 

д.о.о., приватни 

инвеститори 

 

 
30.09.2022 – 30.03.2023. 

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 
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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 КО 

Звездара, у периоду од 

16.01.2023. до 30.09.2024. 

године, 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 

Проте Матеје 41 (Врачар) Трифуновић Иван  18.01 - 15.04.2023. 

Заузеће три паркинг места у 

ул. Проте Матеје испред бр. 

41 (паркинг места број 63, 

64 и 65), у временском 

периоду од 18.01.2023. 

године до 15.04.2023. године 

(средом и суботом ,током 

извођења радова на 

изградњи једнострано 

узиданог стамбено-

пословног објекта, а због 

снабдевања градилишта 

грађевинским материјалима 

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

d.о.о 
 08.04.2022 - 01.03.2023. 

Заузеће дела тротоара у 

периоду од 08.04.2022. до 

01.03.2023. године током 

изградње стамбеног објекта 

Радослава Грујића (Врачар) код кућног броја 18 

 

„ALPROS” д.о.о. 

 
 

10.01 – 31.01.2023. 

(наставак радова) 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и укидање 

једног паркинг места у ул. 

Радослава Грујића у зони 

раскрснице са ул. 

Пожаревачком (због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза), током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 
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Сазонова (Врачар) код кућног броја 82 

 

„Edition Sazonova“ д.о.о. 

 
 

08.01 – 31.01.2023. 

(наставак радова) 

Заузеће тротоара и једног 

паркинг места (број 108) у 

ул. Сазоновој испред бр. 82, 

током извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Светозара Марковића (Врачар) код кућног броја 21 

 
Правосудна академија   06.10.2022 - 06.03.2023. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

адаптацији, санацији и 

реконструкцији Правосудне 

академије (Светозара 

Марковића бр. 21) 

 

Светозара Марковића (Савски  венац) код кућног броја 79 

 

Стамбена заједница 

Светозара Марковића бр. 

79 и финансијер Влада 

Републике Србије 

 
08.01 – 31.01.2023. 

(наставак радова) 

Заузеће дела тротоара и три 

паркинг места у ул. 

Светозара Марковића 

испред бр. 79, током 

извођења радова на 

реконструкцији и 

адаптацији дела стамбено-

пословног објекта 

  

Скадарска (Земун) код кућног броја 3 "TERMIN INVEST" д.о.о.  
01.07 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће тротоара на углу 

Скадарске и Васе Пелагића, 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта  

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 

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

Заузеће два паркинг места, 

током радова на 

реконструкцији и доградњи 

постојећег стамбеног 

објекта (понедељком, 

средом и петком) 
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Старца Вујадина (Звездара) 

„ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА” 

д.о.о. 

 

 08.01 – 12.02.2023. 

Затварање саобраћаја и 

заузеће коловоза у ул. 

Старца Вујадина, на углу са 

Булеваром краља 

Александра и два паркинг 

места у ул. Старца Вујадина 

преко пута КП 6999/1 КО 

Звездара, у периоду од 

08.01.2023. до 12.02.2023. 

године (недељом). током 

извођења радова на 

адаптацији и санацији 

пословног простора бр. 1 бб, 

у Булевару краља 

Александра бр. 186 

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 9 

Извођач „MONARH“ д.о.о., 

приватни инвеститори 

 

 

 

 
25.01 - 25.03.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и три 

паркинг места (бр. 71, 72 и 

73) у ул. Стојана Протића 

испред бр. 9 и укидање 

једног паркинг места у ул. 

Стојана Протића испред бр. 

4 (због обележавања 

привременог пешачког 

прелаза), током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 54 
„BRIXWELL 

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

Заузеће тротоара, дела 

коловоза и два паркинг 

места, током извођења 

радова на изградњи 

стамбеног објекта 

Стојана Протића и Браничевска (Врачар) Приватни инвеститори  19.11.2022 - 20.02.2023. 

Изменa режимa саобраћаја, 

заузеће тротоара и три 

паркинг места у ул. 

Браничевској (на углу са ул. 

Стојана Протића), током 

извођења 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 у Страхињића бана 

бр. 31 
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Струмичка (Вождовац) код кућног броја 27 "VP27" д.о.о.  
22.08 - 31.12.2022. 

(Наставак радова) 

Заузеће тротоара и два 

паркинг места по фазама  

током изградње објекта 

Теразије (Стари град) код кућног броја 19 ЈП „Путеви Београда“  09.11 – 06.02.2023. 

Заузеће дела тротоара и 

подземног пешачког пролаза 

Теразије код бр. 19, током 

извођења радова на текућем 

(редовном) одржавању, 

реконструкцији силазишта 

пешачког пролаза Теразије, 

силаз код Робне куће 

Тетовска (Вождовац) код кућног броја 22 

 
Приватни инвеститори  

18.08 - 31.12.2022. 

        (Наставак радова) 

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  

Томазеова (Вождовац) код кућног броја 1 Приватни инвеститор  08.01 – 28.02.2023. 
Изградња 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 

Цара Уроша (Стари град) 
„КАЛЕМЕГДАН ПАРК” 

д.о.о. 
 08.01 – 30.06.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара у ул. Цара 

Уроша испред бр. 7 и 

укидање једног паркинг 

места (ради обележавања 

привременог пешачког 

прелаза) током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног 

комплекса „Калемегдан 

парк“ 

Церска (Врачар) код кућног броја 22 ,,PREMIJUS" d.o.o.   01.12.2022 - 01.04.2023. 

 

 

Заузеће тротоара током 

радована изградњи објекта 
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Цетињска (Стари град) код кућног броја 13 

 
Приватни инвеститор  10.01 – 18.05.2023. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара, једног 

паркинг места и укидање 

једног паркинг места током 

извођења радова на 

изградњи стамбено- 

пословног 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 

на тротоарима у ул. 

Цвијићевој испред бр. 1 и 

Поенкареовој (на углу са 

Цвијићевом) током 

извођења радова на 

изградњи угаоног стамбено-

пословног објекта 

Шабачка (Звездара) код кућног броја 11 
,,Biblos Invest“ д.о.о. 

 
 08.01 – 28.02.2023. 

Заузеће тротоара 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 

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 

Патријарха Јоаникија бб (Раковица) 

 

Удружењe „ЕКО ХЕЛМ“ 

 

  

01.02 - 28.02.2023. 

Заузеће дела јавне 

саобраћајне површине –

тротоара и паркинг места, за 

потребе постављања 3 (три) 

тезге током организовања 

манифестације 

Цетињска (Стари град) "Hype production"д.о.о. 13.02 - 16.02.2023. 

Заузеће 4 (четири) паркинг 

места у ул. Цетињској, у 

периоду од 13.02.2023. 

године од 07.00 часова до 

16.02.2023. до 21.00 час 

Змај Јовина у зони Кнез Михаилове (Стари град) 
Секретаријат за послове одбране, ванредних 

ситуација и координацију 
21.01 - 28.02.2023. 

Заузеће дела јавне 

површине, у ул. Змај Јовиној 

у зони ул. Кнез Михаилове, 

због организовања програма 

„Трг отвореног срца и 

новогодишњи базар – 

Француски маркет“ у 

периоду од 21.01.2023. од 

00.00 часова до 28.02.2023. 

до 24.00 часа 

 


