
                                                                                                                                                            
         

 
 

 

                     

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА  

НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ 

на дан 15.06.2022. године 
(инвестиције грaда Београда и јавних предузећа) 

 

 

 

 

 

 

 

С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т  З А  С А О Б Р А Ћ А Ј  
 

И 

 

 
 



СА ОБУСТАВОМ САОБРАЋАЈА И ЗАУЗЕЋЕМ КОЛОВОЗА 

 
 

Улица (број), општина 

 

инвеститор радова извођач радова оквирно трајање радова Додатне информације 

Авијатичарски пут (Земун) од Палмира Тољатија до краја 

слепог дела Авијатичараког пута 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу  

Београда Ј.П.   

           09.05 - 02.07. 

Затварање саобраћаја током 

радова, као и тротоар у 

Булевару Михаила Пупина 

Академска (Земун) од раскрснице са улицом Авијатичарски трг 

до раскрснице са улицом Штросмајеровом 
Град Београд  

           20.06 - 08.08. 

 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза, током извођења 

радова на изградњи 

секундарне канализационе 

мреже на подручју старог 

језгра Земуна у регулацији 

постојећих саобраћајница, 

радови по фазама 

 

Београдска, Вучкова, Народног фронта – Дражањ (Гроцка) 

 

ЈП "Путеви Србије" 

 

 
 

   28.03 - 14.09. 

  
 

Затвaрање саобраћајa током 

радова на редовном 

одржавању државног пута 

II-B реда 

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

27  

ЈКП,, Београдске 

електране" 
 

 

20.06 - 18.08. 

Заузеће и раскопавање 

делове коловоза, тротоара и 

паркинг места, по фазама 

Војводе Степе (Вождовац) од улице Ружа до Пролећне ЈКП „Београд пут“  
23.05 - 15.06. 

Радови на редовном 

одржавању 

Гардијска (Савски венац) ЈП "Путеви Београда"  21.05 - 19.06. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза у зони раскрснице 

са Булеваром патријарха 

Павла, током  радова на 

поправци постојећих јавних 

саобраћајних површина 

изведених од ситне камене 

коцке 

Живојина Жујовића (Звездара), код кућног броја 4 ''Top House'' d.o.o.  24.09.2021 - 23.09.2022. 

Заузеће дела коловоза, 

тротоара и 2 паркинг места - 

сваког петка у месецу 

Ивањичка, Ратка Софијанића, Малозабранска, Личинска, 8. 

септембра, Белог дуда, Мавровска, Мандринска и Ратка 

Софијанића 2. део у Реснику (Раковица) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П 

 29.05 - 10.10. 

Затварање саобраћаја, током 

радова који се изводе на 

коловозу, ради секундарне 

фекалне канализационе 

мреже 



Илије Гарашанина и Добре Митровића (Палилула) 

  

Секретаријат за 

инвестиције 
 09.06 - 19.07. 

Заузетиће и раскопавање 

коловоза, тротоара и 

паркинг места - затварање 

саобраћаја у Илије 

Гарашанина од Мајора 

Илића до Абердареве, у 

Добре Митровића од Илије 

Гарашанина до раскрснице 

са 27. марта, споредни део;  

измена режима саобраћаја у 

Илије Гарашанина од бр. 15 

до Абердареве и у 

раскрсници улица 

Абердареве и Илије 

Гарашанина (фаза 1а) 

Јана Колара и Мирка Поштића (Чукарица) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П 

 04.03 - 11.07. 

Затварање саобраћаја - по 

фазама у Јана Колара од 

краја слепог дела до Мирка 

Поштића и Мирка Поштића 

од краја слепог дела до 

Љешке 

Кеј ослобођења (Земун) од Његошеве до краја предметне улице 

Секретаријат за 

инвестиције, ''Телеком 

Србије'' а.д., 

''Електродистрибуција 

Србије'' д.о.о. 

'Телеком Србије'' а.д., 

''Електродистрибуција 

Србије'' д.о.о. 

25.10.2021 - 21.06.2022. 

 

Реконструкција уличне 

мреже - обустава саобраћаја 

(Фаза 2), услед радова на 

заштити и измештању 

телекомуникационих 

инсталација и радова на 

измештању и заштити 

постојећих 

електроенергетских објеката  

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

од Караматине до Његошеве улице 

Секретаријат за 

инвестиције, ''Телеком 

Србије'' а.д., 

''Електродистрибуција 

Србије'' д.о.о. 

'Телеком Србије'' а.д., 

''Електродистрибуција 

Србије'' д.о.о. 

04.04 - 21.06. 

Затварање саобраћаја - по 

фазама, током радова на 

реконструкцији уличне 

мреже 

Кеј ослобођења (Земун) од Марка Николића до Масариковог 

трга и од Караматине до Његошеве 

Секретаријат за 

инвестиције, ''Телеком 

Србије'' а.д., 

''Електродистрибуција 

Србије'' д.о.о. 

''Телеком Србије'' а.д., 

''Електродистрибуција 

Србије'' д.о.о. 

05.03 - 21.06. 

Затварање саобраћаја - по 

фазама, током радова на 

реконструкцији уличне 

мреже (Фаза 2) 

 



Ковинска и Доловска и део Зрењанинског пута КО Крњача 

(Палилула) 

ЈКП "Београдски водовод и 

канализација" 
 20.05 - 16.06. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза током извођења 

радова на реконструкцији 

дистрибутивне водоводне 

мреже у заштитном појасу и 

регулацији постојећих 

саобраћајница – по фазама 

Краља Стефана Томаша (Батајница), од Јасеновачких мученика 

до Посавске 
ЈКП „Београд пут“  22..04 - 15.06. 

Затварање саобраћаја, током 

радова на редовном 

одржавању коловоза 

Краљевачка (Вождовац) од Улице Витановачке до Улице Љубе 

Ковачевића 
ЈКП „Београд пут“  03.06 - 19.06. 

Затварање саобраћаја, током 

радова на редовном 

одржавању коловоза од 

Витановачке до Љубе 

Ковачевића, од 03.06. до 

15.06. и од Витановачке до 

Војводе Ђуровића, од 16.06 

до 19.06.2022. године 

Кружни пут Кијево, од Патријарха Димитрија до Славка 

Миљковића и Славка Миљковића, од Кружног пута за Кијево 

до Миодрага Булатовића (Раковица) 

''Коридори Србије'', ЈП 

''Путеви Србије'' 

''Коридори Србије'', ЈП 

''Путеви Србије'' 
26.01 -  01.09. 

Затварање саобраћаја -

извођење радова на 

изградњи дела обилазнице 

око Београда 

Лазе Јовановића Порција (Земун)  

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу  

Београда Ј.П. 

 27.04 - 29.06. 

Затварање саобраћаја по 

фазама током извођења 

радова на изградњи кишне и 

фекалне канализације: 

Фаза 2, од 01.06. до 

29.06.2022. годие, од 

раскрснице Улице цара 

Душана до ОШ „Соња 

Маринковић“ 

Љубе Давидовића (Звездара) код кућног броја 10 „MAGIC STROJ“ д.о.о.,  20.04 - 17.08. 

Затварање саобраћаја током 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

Маршала Бирјузова, Теразије, Кнез Михаилова и Коларчева 

(Стари град) - реконструкцији Сремске улице 

 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу  

Београда Ј.П. 

 
04.04 - 21.09. 

 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза, током извођења 

радова на реконструкцији 

Сремске улице са 

инфраструктуром 



Миљаковачка улица (Раковица) на делу од раскрснице са 

Улицом патријарха Димитрија ка Улици Миљаковачко брдо 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и иградњу  

Београда Ј.П. 

 09.05 - 24.06. 

Обустава саобраћаја током 

извођења радова на 

изградњи фекалне 

канализације  

Мосорска (Вождовац) код кућног броја 12 Група грађана  14.06 - 14.07. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза и тротоара, 

током извођења радова на 

изградњи једнострано 

узиданог стамбеног објекта, 

а због допреме грађевинског 

материјала (уторком и 

четвртком) 

Ника Миљанића и Пера Ћетковића (Палилула) 
ЈКП "Београдске 

електране" 
 

06.06 - 04.08. 

 

Затварање саобраћаја, током 

извођења радова по фазама, 

на постојећим линијским 

инфраструктурним 

објектима, који су у 

надлежности  ЈКП 

„Београдске електране“ 

Острошка (Чукарица) 
ЈКП "Београдске 

електране" 
 23.05 - 06.07. 

Затварање саобраћаја током 

извођењња радова  

Пионирска (Чукарица) од раскрснице са Улицом Топчидерском 

до улаза у Завод за израду новчаница и кованог новца 
ЈП "Путеви Београда"  05.06 - 20.07. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза, током извођења 

радова на поправци 

постојећих јавних 

саобраћајних површина од 

ситне камене коцке 

Првомајска и Маршала Тита (Земун) 
ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 
 25.05 - 21.06. 

Затварање саобраћаја током 

извођења радова на 

изградњи инфраструктурног 

објекта – водоводне мреже 

Ф 400 и Ф 160 

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

53 

''Инфраструктура 

железнице Србије'' а.д. 
 10.02 - 25.07. 

Изградња и реконструкција 

објекта 

Саобраћајници С9 (Сурчин) 

Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове, 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П., 

„Електродистрибуција 

Србије“ д.о.о. и „Телеком 

Србија“ а.д. 

 01.06 - 31.07. 

Затвараање саобраћаја, 
заузеће и раскопавање дела 

коловоза саобраћајнице С9, 

на делу од Икарбуса до 

Улице Грмеч нова 1 



Славка Миљковића - Миодрага Булатовића (Раковица) 
''Коридори Србије'', ЈП 

''Путеви Србије'' 

''Коридори Србије'', ЈП 

''Путеви Србије'' 
01.12.2021 -  01.09.2022. 

Радови на коловозу на 

обилазници око Београда – 

сектор Б6 

Теразијски тунел (Стари град) ЈКП "Београд пут"  16.05 - 30.06. 
Радови на редовном 

одржавању (прању тунела) 

Трг Зорана Ђинђића (Сурчин) ЈП „Путеви Србије“  

 

30.03 - 31.10. 

 

Затварање саобраћаја због 

радова на изградњи 

привремене девијације 4 на 

месту изградње петље 

(надвожњака) на 

Сурчинском путу, 

терцијарна саобраћајница у 

продужетку Улице трг 

Зорана Ђинђића, у зони 

петље Сурчин-југ   

Тургењева (Чукарица) на деоници између Шумадијског трга и 

Кировљеве 

Град Београд за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 16.04 - 17.06. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

коловоза, по фазама, током 

радова на изградњи сек. 

фекалне канализације 

Цветанова ћуприја (Звездара) ЈП „Путеви Србије“  01.06 - 15.06. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће дела коловоза, од 

раскрснице са Момира 

Ценића и у Павла Савића до 

Слободана Витановића, у 

дужини од 350м, током 

извођења радова на 

одржавању коловоза 

Шуматовачка (Врачар) код кућног броја 22 
"AVACOM PROPERTIES" 

д.o.o. 
 03.05 - 30.06. 

Затварање саобраћаја, 

заузеће коловоза, током 

изградње једнострано 

узиданог стамбено - 

пословног објекта, односно 

ради допреме грађевинских 

материјала и бетонирања 

сваког уторка и четвртка  

 

ПОД САОБРАЋАЈЕМ 

 
 

Улица (број), општина 

 

инвеститор радова извођач радова оквирно трајање радова Додатне информације 

Браће Ковач (Вождовац) код кућног броја 40 ''Aqua Art Project'' d.o.o.  24.01 - 15.07. Заузеће тротоара  



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

Боре Марковића (Чукарица), код кућног броја 1 Грамес Инвест  26.12.2021 - 30.11.2022. Изградња објекта 

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

 
 26.05 - 23.10. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 9 ''Калман Храм'' д.о.о.  29.11.2021 - 07.07.2022. Заузеће тротоара 

Браће Ковач (Звездара) код кућног броја 40 
„AQUA ART PROJECT“ 

д.о.о. и др. 
 24.01 - 15.07. Заузеће тротоара 

Браничевска (Врачар), код кућног броја 21 
''Homes & Villas Three'' 

d.o.o. 
 28.10.2021 - 22.10.2022. 

Заузеће тротоара и 4 

паркинг места 

Бранка Крсмановића (Звездара) код кућног броја 15 
„NEGAST” д.о.о., приватни 

инвеститори 
 25.03 - 01.08. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела коловоза, 

тротоара и 1 паркинг места 

Бранкова, Поп Лукина (Стари град) 

 

  

    

"А1 Србија" д.о.о. Београд  20.06 - 23.06. 

Измена режима саобраћаја 

због радова на изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже, по фазама 

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)  

Булевар деспота Стефана, Цвијићева, Краља Драгутина и 

Богдана Тирнанића (Стари град) 

„LIDL Srbija KD“ из Нове 

Пазове 
 01.03  - 01.07. 

Измене режима саобраћаја и 

заузеће делова тротоара  

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 

стамбено-пословног објекта  

Булевар краља Александра (Звездара) и Булевар војводе 

Бојовића (Стари град) 
ЈКП ГСП „Београд“  

14.05 - 27.06. 

 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела коловоза, током 

извођења радова по фазама 

на прегледу и поправци 

трамвајске пруге – 

скретница бр. 75 у Булевару 

краља Александра (зона 

окретнице „Клуз“) и бр. 77 у 

Булевару војводе Бојовића 

(зона окретнице „Беко“)   

Булевар краља Александра, Велизара Косановића, Дескашева, 

Мите Ружића, Косте Трифковћа, Устаничка, Првомајска и 

Бајдина (Звездара) 

Град Београд за потребе 

Секретаријата за саобраћај 
 28.03 - 29.08. 

Измена режима собраћаја, 

раскопавање и заузеће 

делова коловоза - по фазама  



Булевар Михајла Пупина, Гоце Делчева (Нови Београд) 

 

Град Београд за потребе 

Секретаријата за саобраћај 
 15.06 - 18.06 

Измене режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

тротоара и коловоза у 

улицама и раскрсницама 

Булевар Михајла Пупина, Ушће (Нови Београд) 

  

 

"А1 Србија" д.о.о. Београд  01.06 - 21.06. 

Измена режима саобраћаја 

због радова на изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже, по фазама 

Булевар Михајла Пупина (Нови Београд) 

  

 

"А1 Србија" д.о.о. Београд  28.05 - 05.07. 

Измена режима саобраћаја 

због радова на изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже, по фазама 

Булевар ослобођења (Вождовац) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 21.05 - 05.07. 

Заузеће и раскопавање дела 

коловоза у Булевару 

ослобођења  - од Беранске 

до раскрснице (са кружним 

током саобраћаја) са 

Црнотравском и Саве 

Машковића, по фазама, 

током извођења радова на 

изградњи секундарне 

канализационе мреже 

Булевар патријарха Германа (Вождовац) 
''Коридори Србије'', ЈП 

''Путеви Србије'' 
 11.10.2021 - 10.09.2022. 

 

Изменa режимa саобраћаја 

 

Булевар патријарха Павла (Раковица) до раскрснице са Улицом 

Пере Велимировића 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 19.05 - 01.10. 

Измењен режим соабраћаја 

током извођења радова на 

изградњи саобраћајнице 

Булевар патријарха Павла и 

двоколосечне трамвајске 

пруге са пратећом 

инфраструктуром, II етапа  

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац) код кућног броја 13 
ЈКП „Београдске 

електране” 
 06.04 - 18.06. 

Измене режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза и тротоара 

и заузеће паркинг места у 

Булевару Пека Дапчевића, 

од бр. 13 до Кружног пута 

вождовачког - по фазама, 

током изградње 

дистрибутивног топловода 

са прикључцима  

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац) ГП ''Златибор градња''  13.10.2021 - 05.10.2022. 
Извођење радова сваке 

среде 



Булевар Зорана Ђинђића (Нови Београд) од кућног броја 181 до 

кућног броја 183 

 

ЈКП ,,Београдске 

електране" 

 

 16.05 - 14.06. 

Заузеће и раскопавање 

коловоза, радови се изводе 

на коловозу, тротоару и 

паркинг местима 

Булевар Зорана Ђинђића (Нови Београд) "А1 Србија" д.о.о. Београд  12.06 - 03.07. 

Измена режима саобраћаја 

ради извођења радова на 

изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже за потребе 

повезивања „A1 Србија“ 

базних станица 

Булевар Зорана Ђинђића, Студентска (Нови Београд) 
Град Београд за потребе 

Секретаријата за саобраћај 
 15.06 -18.06. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза, у улицама 

и раскрсницама 

Владимира Поповића (Нови Београд) "А1 Србија" д.о.о. Београд  01.06 - 28.06. 

Измена режима саобраћаја 

ради извођења радова на 

изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже за потребе 

повезивања „A1 Србија“ 

базних станица 

Војводе Богдана (Звездара), код кућног броја 12 ''Marser Invest'' d.o.o.  
23.02 - 19.08. 

 

Заузеће тротоара и 2 

паркинг места 

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 - споредни део, Душана Јовановића и Булевар 

Пека Дапчевића - споредни део (Вождовац) 

ЈКП "Београдске 

електране" 
           19.03 - 10.07. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делова коловоза, тротоара и 

паркинг места - по фазама 

Војводе Хрвоја (Врачар) код кућног броја 16 „Lucon Invest“ д.о.о. и др.  
           03.06 - 30.09. 

 

Заузеће дела тротоара, 

коловоза и 2 паркинг места, 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта, 

а због снабдевања 

градилишта грађевинског 

материјала (уторком и 

петком) 

Војислава Илића (Вождовац) испред кућног броја 29 
„БРЕЗА ГРАДЊА” д.о.о., 

приватни инвеститори 
 01.06 - 31.07. 

Заузеће дела тротоара 

током извођења радова на 

изградњи стамбено - 

пословног објекта на углу 

улица Војислава Илића и 

Трајка Стаменковића  



Војислава Илића (Вождовац) од кућног броја 141 до кућног 

броја 143 

ЈКП "Београдске 

електране" 
 04.06 - 13.07. 

Измењен режим саобраћаја, 

заузеће и раскопавање дела 

коловоза и тротоара, током 

радова 

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 Приватни инвеститори  
 

01.04 - 30.09. 

Заузеће дела тротоара (од 

Студентског трга до Кнез 

Михаилове и испред објекта 

у Вука Караџића код бр. 6), 

током радова на 

реконструкцији објекта 

Горњоградска (Земун) код кућног броја 53 

„NISKOGRADNJA STIL“ 

д.о.о. и приватни 

инвеститор 

 07.04 - 28.09. 

Заузеће тротоара, услед 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  

Господара Вучића (Врачар), код кућног броја 13 
 

„GV-13” д.о.о. 
 10.05 - 05.08. 

Заузеће 2 паркинг места 

током извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Господара Вучића (Вождовац), код кућног броја 67 ''WD Concord West'' d.o.o.  06.11.2021 - 05.07.2022. 

Заузеће дела коловоза 

уторком, четвртком и 

суботом 

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

заузеће тротоара  

Господар Јованова (Стари град) код кућног броја 71 Стевановић Новица  03.05 -  03.07. 

Радови на енергетској 

санацији и рестаурацији 

фасаде приземног објекта 

 

 

Гоце Делчева, Отона Жупанчича (Нови Београд) 

 

 

Град Београд - за потребе 

Секретаријатa за саобраћај 
 13.06 - 16.06. 

Измене режима саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

тротоара и коловоза у 

улицама и раскрсницама  

Гочка (Раковица) 
ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 
 12.04 - 10.07. 

Заузеће и раскопавање 

коловоза по фазама: заузеће 

и раскопавање коловоза од 

раскрснице са Милорада 

Драшковића до Ђује и 

Драгољуба   

Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 25 „BEOIKOS INVEST“ д.о.о  01.12.2021 - 20.03.2022. 

Заузеће тротоара током 

радова током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 



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

Заузеће тротоара и 1 

паркинг места (због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза) 

Др Милутина Ивковића (Савски венац) 
ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 
 04.05 - 01.08. 

Заузеће и раскопавање дела  

тротоара, у Др Милутина 

Ивковића - на делу од 

Динарске ка Булевару кнеза 

Александра Карађорђевића, 

током извођења радова на 

реконструкцији 

канализационе мреже у 

заштитном појасу 

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

„AVALA INVEST“ д.о.о., 

„HOME FOR YOU“ д.о.о., 

„EKOGAL BOR“ д.о.о. 

 02.03 - 01.09. Заузеће тротоара  

Драгише Лапчевића (Звездара) ''Coherence Group'' d.o.o.  01.01 - 30.06. 

Заузеће дела коловоза - 

сваког уторка и четвртка и 

заузеће тротоара 

Дубљанска (Врачар) код кућног броја 5 „Термин инвест“ д.о.о.  03.03 - 31.08. 
Заузеће тротоара и 3 

паркинг места 

Дубљанска (Врачар) код кућног броја 27 Приватни инвеститори  23.05 - 21.06. 

 

Заузеће тротоара проходном 

грађевинском скелом и 2 

паркинг местa, током 

извођења радова на 

инвестиционом одржавању 

уличне и дворишне фасаде и 

крова породичне стамбене 

зграде  

 

Дубровачка (Стари град), код кућног броја 8 ''Дорћол градња'' д.о.о.  25.11.2021 - 31.10.2022. 

Заузеће тротоара и 2-4 

паркинг места (изградња 

објекта) 

Ђуре Даничића, Копитаревa градинa (Стари град) код кућног 

броја 6 

 

Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове 
 24.05 - 31.10. 

Заузеће тротоара проходном 

грађевинском скелом на 

углу ул. Ђуре Даничића 

испред бр. 6 и ул. 

Копитареве градине током 

спровођења мера техничке 

заштите на објекту 

културног добра 

„Копитарева градина“ 



Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 4 „Top House” д.о.о.  01.04 - 02.10. 

Заузеће дела коловоза, 

тротоара и 2 паркинг места, 

сваког петка у месецу 

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 15 ,,LIGA INVEST" д.о.о. и др.  22.04 - 21.10. 

Заузеће коловоза и паркинг 

места, током радова на 

изградњи објекта за време 

допреме материјала, сваког 

уторка и петка 

Земунски пут (Земун) 

 
"А1 Србија" д.о.о. Београд  26.05 - 23.06. 

Измена режима саобраћаја 

због радова на изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже, по фазама 

Интерна саобраћајница - Блок 30 у Булевару уметности (Нови 

Београд) 

 

ЈКП ,,Београдске 

електране" 
 08.06 - 10.07. 

Заузеће и раскопавање 

коловоза и раскопавање 

тротоара, током 

реконструкције топловодне 

мреже 

Интернационалних бригада (Врачар) 

код кућног броја 87 

 

 

 

"INTERFAMILY 

GRADNJA" д.о.о. 
 30.04 - 27.08. 

Заузеће тротоара и укидање 

1 паркинг места, током 

извођења грађевинских 

радова на изградњи 

слободностојећег стамбеног 

објекта  

Јасеничка (Вождовац) код кућног броја 17 

 

“BG INVEST“ д.о.о. 

 
 

18.05 - 31.08. 

 

Заузеће тротоара и укидање  

дела паркинг места, током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

Јенкова (Звездара) на углу са Димитрија Туцовића 
"BEOIKOS INVEST" д.о.о 

и др. 
 07.05 - 07.07. 

Заузеће дела тротоара, 

током извођења радова на 

изградњи двострано 

узиданог угаоног стамбено-

пословног објекта, биће 

заузет део тротоар у ул. 

Јенковој испред КП 2616/1 

КО Звездара 

Јенкова (Звездара) на углу са Димитрија Туцовића 
"BEOIKOS INVEST" д.о.о 

и др. 
 11.05 - 06.07. 

Заузеће коловоза током 

извођења радова на 

изградњи двострано 

узиданог угаоног стамбено-

пословног објекта, сваке 

среде 

Јездићева и Шекспирова (Савски венац) код кућног броја 1 

 
Приватни инвеститори  13.05 - 30.06. 

Заузеће тротоара на углу ул. 

Јездићеве испред бр. 1 

током извођења радова на 

текућем одржавању објекта 



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

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 

двострано узиданог 

стамбено-пословног објекта 

Јужни булевар (Врачар) код кућног броја 94 

 

LOLASH д.о.о. 

 
 12.05 - 08.08. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  

Калничка (Вождовац) код кућног броја 12 

 
Приватни инвеститори  27.04 - 31.12. 

Заузеће тротоара и укидање 

2 паркинг местса, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта  

Кнез Милетина (Стари град) код кућног броја 26 
 

„DOMIL“ д.о.о. 
 05.03 - 30.06. Заузеће тротоара 

Кружни ток код робне куће ИКЕА Београд, саобраћајница У1 

(Вождовац) 
''ИКЕА Србија'' д.о.о.  08.10.2021 - 30.06.2022. 

Изградња привременог 

градилишног прикључка 

Ламартинова (Врачар) преко пута бр. 49 
„ABM ART PROPERTY“ 

d.o.o. 
             15.03 - 15.07. Заузеће 3 паркинг места  

Ламартинова (Врачар) код кућног броја 29 
„Homes&Villas Three“ 

д.о.о. 
 12.03 - 12.08. 

Заузеће тротоара и укидање 

1 паркинг места, током 

обележавања привременог 

пешачког прелаза 

Лозничка (Врачар), од кућног броја 8 до кућног броја 10 Приватни инвеститори  30.05 - 31.12. 

Заузеће тротоара и 4 

паркинг места током радова 

на изградњи објекта  

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

Заузеће тротоара и коловоза 

у Улици Љубе Дидића, 

испред бр. 22 и укидање 5 

паркинг места (број 9, 10, 

11, 12 и 13) у Улици Љубе 

Дидића, преко пута бр. 22, 

од 18.03.2022 до 07.03.2023. 

год., сваког уторка и петка 



Љубостињска (Врачар) код кућног броја 5 

 
„PARK LINE” д.о.о. и др.  20.04 - 16.10. 

Заузеће тротоара 

непроходном грађевинском 

скелом и укидање 1 паркинг 

места, током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

(због обележавања 

привременог пешачког 

прелаза)  

Мајора Илића (Палилула) код кућног броја 9 „TERSUS“ д.о.о.  
02.05 - 15.06. 

 

Заузеће тротоара, током 

радова на изградњи 

жстамбено-пословног 

објекта 

Миклошићева код кућног броја 24 (Вождовац)  

 
"BANAT GRADNJA" д.о.о.  07.06 - 31.07. 

Измена режима саобраћаја 

(заузеће тротоара) током 

извођења радова на 

изградњи слободностојећег 

стамбеног објекта 

Милета Јакшића (Звездара) код кућног броја 2 
„C&R CONSTRUCTION“ 

д.о.о. и др. 
 31.05 - 30.06. 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи слободностојећег 

стамбеног објекта 

Михаила Гавриловића (Врачар) код кућног броја 23 

„BEOMARKET INVEST“ 

д.о.о., приватни 

инвеститори 

 07.04 - 31.10. 

Заузеће тротоара и укидање 

1 паркинг места (током 

обележавања привременог 

пешачког прелаза) у Улици 

Михаила Гавриловића код 

раскрснице са улицама 

Војводе Хрвоја и Политовом 

Михаила Гавриловића (Врачар) код кућног броја 3 „TRIGONEX 9“ д.о.о.,  12.04 - 31.07. 
Заузеће тротоара током 

изградње стамбеног објекта 

Млатишумина (Врачар) код кућног броја 23 ''NAAN Building'' d.o.o.  01.04 - 30.09. 

Заузеће тротоара и 3 

паркинг места и укидање 1 

паркинг места (бр. 20), 

током обележавања 

привременог пешачког 

прелаза 

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

Немањине и Савске  

Град Београд и финансијер 

„Београд на води“ д.о.о. 
 04.03 - 31.12. Измена режима саобраћаја 



Народног фронта (Савски венац) 

  

 

Дирекција за грађ. земљ. и 

иградњу Београда Ј.П. 
 24.05 - 22.06. 

Заузеће и раскопавање 

коловоза, током извођења 

радова на изградњи 

секундарне водоводне 

мреже, по фазама 

Незнаног јунака (Савски венац) 
"EX ING B&P" д.o.o. 

 
 17.05 - 20.07. 

Измена режима саобраћаја 

(заузеће тротоара) током 

извођења радова на 

изградњи слободностојећег 

угаоног стамбено-пословног 

објекта 

Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 8 

 
„SAX BUILDING“ д.о.о.  05.05 - 01.07. 

Заузеће дела тротоара, 

коловоза и укидање 4 

паркинг места (бр. 19, 20, 21 

и 22) Током извођења 

радова на изградњи 

једнострано узиданог 

стамбено-пословног објекта 

Николе Пашића КО Младеновац Варош (Младеновац) од 

Космајске до Краља Александра Обреновића 

 

 

Приватни инвеститор  23.05 - 23.07. 

Измена режима саобраћаја 

(заузеће тротоара) током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословне зграде  

Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16 
Еuroinženjering invest 
 

 28.05 - 01.10. 

Заузеће трототоара, дела 

коловоза и 3 паркинг места 

током изградње објекта 

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

изградњи стамбеног објекта 

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 – објекат 

бр. 5 – четврта фаза 

реализације комплекса  

Омладинских бригада (Нови Београд) 
ЈКП,, Београдске 

електране" 
 09.04 - 20.06. 

Реконструкција топловодне 

мреже по фазама 

Обреновачки друм (Обреновац) 
ЈП „Путеви Србије“ 

 
 17.05 - 15.11. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела коловоза 

Обереновачког друма на 

делу примарне улице бр. 

14692-05, у зони петље 

Остружница, током 

извођења радова на 

рехабилитацији десне 



коловозне траке моста преко 

Саве код Остружнице на 

државном путу А1, због 

формирања привременог 

градилишног колског улаза 

Патријарха Варнаве (Врачар) код кућног броја 18 

 

„EUROINŽENJERING 

INVEST“ д.о.о. 
 

31.05 - 31.08. 

 

 

Заузеће тротоара и 3 паркинг 

места, током извођења 

радова на изградњи 

стамбено-пословног објекта 

Паунова, Неа Пендели и Макаријева (Вождовац) 
ЈКП „Београдске 

електране” 
 09.05 - 22.07. 

Измена режима саобраћаја, 

по фазама током радова на 

реконструкцији  

дистрибутивног топловода 

са прикључцима  

Пјарона де Мондезира (Стари град) 

"КАЛЕМЕГДАН ПАРК" 

д.о.о. 

 

 19.04 - 31.08. 

Измена режима саобраћаја и 

постављање проходне 

грађевинске скеле на 

тротоару (код раскрснице са 

ул. Цинцар Јанковом), током 

извођења радова на 

изградњи стамбено – 

пословног комплекса 

„KAЛЕМЕГДАН ПАРК“ 

Подгоричка (Врачар) на углу са Стојана Протића  
 

EURO PRINC" и ,,RM"  
 28.02 - 15.10. 

Заузеће тротара и 4 паркинг 

места 

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, у оквиру 

регулације улице, током 

извођења радова на 

изградњи изградњи 

стамбено-пословног објекта 

Првомајска (Земун) код кућног броја 59 
„AS POINT GROUP” д.о.о. 

 
 02.06 - 10.09. 

Заузеће тротоара, 

проходном скелом, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Преспанска (Звездара) код кућног броја 15 „DG Invest Sale“ д.о.о.  02.03 - 06.07. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће дела коловоза и 1 

паркинг места испред бр. 1 

сваке среде 

Приморска (Палилула) код кућног броја 31, угао  са 

Прерадовићевом 

„ECO SIGNAL“ д.о.о., 

„NEGAST“ д.о.о. 
    01.03 - 30.06. Заузеће дела тротоара  

Рада Неимара (Вождовац) 
„BANAT KONZORCIJUM“ 

d.о.о 
 08.04.2021 - 01.03.2023. 

Заузеће дела тротоара 

испред бр. 33А и укиндање 2 



паркинг места, на делу од 

Ул. Богобоја Атанацковића 

до Ул. Михаила Ђурића  

Радоја Дакића (Земун) испред броја 31 
WEST CONSTRUCTION 

д.о.о. 
 21.04 - 30.07. 

Измена режима саобраћаја и 

заузеће тротоара током 

изградње објекта 

Радослава Грујића (Врачар) код кућног броја 18 „ALPROS” д.о.о. и др.  15.04 - 15.07. 

Заузеће тротоара и 1 

паркинг места, у зони 

раскрснице са ул. 

Пожаревачком (због 

обележавања привременог 

пешачког прелаза) током 

извођења радова на 

изградњи стамбено-

пословног објекта 

Сазонова (Врачар) код кућног броја 24 „BUTEA“ д.о.о.  04.02 - 28.06. 
Заузеће тротоара и 2 

паркинг места 

Сазонова (Врачар) код кућног броја бб    19.05 - 20.06. 

Заузеће тротоара и паркинг 

места, у Улици Сазоновој 

бб, испред КП 3208/6 КО 

Врачар, током извођења 

радова на изградњи 

узиданог стамбеног објекта 

Сазонова (Врачар) код кућног броја 51 
„INTERCONS“ д.о.о., 

приватни инвеститори 
  31.05 - 24.07. 

Заузеће тротоара 

непроходном грађевинском 

скелом,  

током извођења 

грађевинских радова на 

изградњи стамбеног објекта  

Сазонова (Врачар) од кућног броја 55 до кућног броја 57 „MONARH“ д.о.о.  05.03 - 15.07. 

Заузеће тротоара испред бр. 

55-57 и 2 паркинг места у 

Сазоновој преко пута бр. 55-

57 (број 131 и 132) и 

укидање 1 паркинг места 

(број 126) у зони раскрснице 

са Велимира Бате 

Живојиновића 

Саобраћајница У1 (Вождовац) 

Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 08.10.2021 - 30.06.2022. 

По фазама – ради извођења 

радова на изградњи 

привременог градилишног 

прикључка 

Светозара Глигорића (Врачар), код кућног броја 12 

„Deming Proinvest“ д.о.о., 

„D-62“ д.о.о. и Луковић 

Радмила 

 01.04 - 30.06. 

Измена режима саобраћаја, 

заузеће тротоара и укидање 

1 паркинг места испред бр. 6  



Светозара Марковића и Његошева (Врачар) 

 
"POKRET PARK" д.о.о.  20.04 - 19.09. 

Заузеће тротоара, коловоза и 

5 паркинг места у ул. 

Светозара Марковића 

испред КП 5132 КО Врачар 

(на углу са ул. Његошевом) 

и заузеће тротоара и 3 

паркинг места у ул. 

Његошевој испред бр. 2, 

током извођења радова на 

реконструкцији објекта 

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

Заузеће тротоара, дела 

коловоза (колски улаз) и 2 

паркинг места, током радова 

на реконструкцији и 

доградњи постојећег 

стамбеног објекта 

Смиљанићева (Врачар) код кућног броја 18 
Стамбена заједница 

Смиљанићева бр. 18 
 15.04 - 15.07. 

Заузеће тротоара 

непроходном грађевинском 

скелом и 2 паркинг места 

током инвестиционог 

одржавања фасаде стамбене 

зграде  

Стевана Марковића (Земун) испред бр. 5  Приватни инвеститор             06.05 - 19.07. 

Током извођења радова на 

реконструкцији и доградњи 

стамбеног објекта, сваког 

уторка биће заузет део 

коловоза и паркинг места 

Стојана Протића (Врачар) угао са Подгоричком 

 
"EURO PRINC" д.о.о   15.04 - 15.11. 

Заузеће тротоара и 1 

паркинг места 

Стојана Протића (Врачар) угао са Браничевском 

 
Група грађана  29.04 - 30.09. 

Измена режима саобраћаја и 

заузеће тротоара проходном 

грађевинском скелом и 3 

паркинг места, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено - 

пословног објекта на КП 

1851 КО Врачар  

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

 

Заузеће тротоара током 

извођења радова на 

изградњи стамбеног објекта 

на КП 20339 КО Савски 

венац 

Тошин бунар (Нови Београд) 

Република Србија - 

Канцеларија за управљање 

јавним улагањима, Владе 

 15.04 - 14.07. 

Измењен режим саобраћаја, 

током радова по фазама на 

изградњи комплекса 



Републике Србије Одбојкашко такмичарско 

тренажног центра 

  

Трешњиног цвета (Нови Београд) 

 

"А1 Србија" д.о.о. Београд  16.06 - 27.06. 

Измена режима саобраћаја 

због радова на изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже, по фазама 

Урошевачка, Јелезовачка и Славка Миљковића (Раковица)  

Град Београд за потребе 

Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу 

Београда Ј.П. 

 
 

    15.04 - 27.06. 

Измењен режим саобраћаја 

на делу од Славка 

Миљковића до Драгослава 

Петровића, од Драгослава 

Петровића до Јелезовачке и 

у раскрсници Славка 

Миљковића и Јелезовачке, 

током радова на изградњи 

секундарне, фекалне и 

атмосферске  канализације 

Устаничка (Вождовац) код кућног броја 90 
„MMD INŽENJERING 

PLUS” д.о.о. 
  06.04 - 30.06. 

Измена режима саобраћаја и 

заузеће тротоара, током 

извођења радова на 

изградњи стамбено -

пословног објекта на КП 

3826 КО  

Устаничка (Вождовац) 
ЈКП Градско саобраћајно 

предузеће „Београд“ 
 18.06 - 20.06. 

Измењен режим саобраћаја 

и заузеће дела коловоза, од 

окретнице „Устаничка“ до 

Улице Војислава Илића, 

смер ка Ул. Војислава Илића  

(фаза 2) 

Устаничка и Видска (Вождовац) 
ЈКП "Београдске 

електране" 
 19.06 - 20.06. 

Измењен режим саобраћаја, 

заузеће и раскопавање 

делови коловоза и тротоара 

у улицама Устаничкој, угао 

са Видском, и у Видској од 

Устаничке до Стевана 

Првовенчаног, по фазама 

Црногорска (Палилула) код кућног броја 5 „MAZALIĆ CO” д.о.о.  15.03 - 15.09. Заузеће тротоара 

Чернишевског (Врачар), код кућног броја 5 ПД ''Макспро''  25.01 - 03.06. Изградња објекта 

Шпанских бораца (Нови Београд)  

 
"А1 Србија" д.о.о. Београд  05.06 - 13.06. 

Измена режима саобраћаја 

због радова на изградњи 

телекомуникационе оптичке 

мреже, по фазама 

 

 

 



МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Улица (број), општина Организатор Период Додатне информације 

Архиепископа Данила (Палилула) ЈП ''Пошта Србије'' 01.01 - 31.12.2022. 

Постављање монтажно – 

демонтажних јарбола (током 

манифестацје обележавања 

Српске заставе) 

Хиландарска и Палмотићева (Стари град) From No Connection d.o.o. 12.06 -18.06. 

Током снимања серије 

„Немирни“, биће затворене 

улице Хиландарска од 

Јелене Ћетковић до 

Палмотићеве и Палмотићева 

од Косте Стојановића до 

Џорџа Вашингтона, у 

периоду од 17.06. у 19 до 

18.06.2022. године у 07 сати 

и 18.06.2022. године од 19 

до 24 сата и биће заузета 

паркинг места у периоду од 

12.06.2022. године у 10 сати 

до 14.06.2022. године у 24 

сата, на 6 паркинг места (од 

којих су 2 паркинг места бр. 

68 и 69) у Хиландарској 

улици; у периоду од 

16.06.2022. године у 10 сати 

до 19.06.2022. године у 7 

сати, на 6 паркинг места у 

Хиландарској улици; у 

периоду од 18.06.2022. 

године у 10 сати до 

19.06.2022. године у 24 сатa, 

на по 4 паркинг места у 

Улици Дубровачка и 

Дунавска; у периоду од 

27.06.2022. године у 10 сати 

до 28.06.2022. године у 24 

сатa, на 10 паркинг места у 

Улици Косте Главинића 

 


