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СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ 

IV-07 бр. 344.8 – 123/2020 
Датум: 22.06.2020. године 

 
 

Решавајући по допуни захтева Бициклистичког савеза Србије, из Бeограда, ул. Радничка бр.46 и, а на 
основу чл. 123. и 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 

23/19) и члана 24. Одлуке о заштити општинских путева на територији града Београда („Службени лист града 
Београда'', бр. 17/20, а по претходно прибављеним сагласностима ЈП ''Путеви Београда'' V бр.344-444/2020 од 

10.06. и 15.06.2020. године и Секретаријата за јавни превоз XXXIV-03 бр. 346.3-135/20 од 19.06.2020. године, 
Секретаријат за саобраћај  даје  

САГЛАСНОСТ 

Бициклистичком савезу Србије, из Бeограда, ул. Радничка бр.46 и 
 

Да 04.07.2020. године у периоду од 09 до 19.30 сати, може обуставити саобраћај у Булевару Николе Тесле и 
Ушћр– према елаборату у прилогу; 

Да 05.07.2020. године периоду од 09 до 13.15 сати, може обуставити саобраћај у ул. Пионирска – према 
елаборату у прилогу; 

 

Подносилац захтева је у обавези да  
- да се обрати МУП-у Дирекцији полиције, Полицијској управи за град Београд-Управи саобраћајне 

полиције ради добијања услова и сагласности 
- да путем средства информисања обавести јавност о измени режима саобраћаја. 

За испуњење горњих услова одговоран је подносилац захтева који сноси и све проистекле трошкове као и 

увећане трошкове осталих правних и физичких лица који су последице измене режима саобраћаја. 
 

Сагласност важи уз дозволу МУП, Дирекције полиције, Полицијске управе за град Београд, Управе 
саобраћајне полиције. 

 

Накнада се плаћа на основу задужења Секретаријата за јавне приходе Градске управе града Београда - одељење 
Нови Београд, по Тарифном броју 1. тачка 1. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију 

града Београда („Службени лист града Београда'' бр. 118/18, 52/19 и 114/19), на основу следећих података: 
 

- Врста, висина и период задужења: 

Површина која се заузима (м2) Висина накнаде 
 дневно  

Период  
коришћења (број дана) 

30000 за Булевар Николе Тесле 

(Нови Београд) 

Подтачка 6) табеларни број 6а) и тачка 

4 Подтачка 6) 

1 

26901 Пионирска 

(Раковица) 

Подтачка 6) табеларни број 6а) и тачка 

4 Подтачка 6) 

1 

- Подаци о правном лицу: 

Назив правног лица: Бициклистичком савезу Србије, 

Адреса седишта правног лица Радничка бр.46 и, Београд 

Порески идентификациони број: 101511700 

Матични број: 07053753 

Број рачуна: 2000-2361410101862-76 

 

Доставити: Подносиоцу захтева; МУП, Дирекцији полиције, Полицијској управи за град Београд, Управи 
саобраћајне полиције; ЈП „Путеви Београда''; Секретаријату за јавне приходе – одељење Нови Београд; 

Секретаријату за јавне приходе – одељење Раковица; Секретаријату за послове комуналне милиције; архиви. 
 

Обрађивач: 

 Срђа Путник, инж. саобр. 

 
 

Заменик начелника Градске управе града  
Београда - секретар Секретаријата за саобраћај 

 
 

Душан Рафаиловић,  дипл. инж. саобр.  
 

 

 

 

 

 


