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IV-07 бр. 344.18 - 300/2020 
Датум: 12.05.2020. године 

 
 

             Решавајући по захтеву инвеститора Оператера дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 

из Београда, ул. Масарикова бр. 1-3, поднeтог преко „FUL ELEKTRO“ d.o.o. из Београда-Земуна, ул. Цара Душана 

бр. 266, за издавање одобрења за техничко регулисање саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза и 
тротоара у Булевару Зорана Ђинђића, ул. Омладинских бригада и Булевару хероја са Кошара, по 

фазама, на територији општине Нови Београд, у Београду, а на основу чл. 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), члана 90., 136., 138. и 141. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС'' бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), члана 10. Одлуке о заштити општинских 

путева на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 17/20) и чланoва 26. и 46. Одлуке о 

Градској управи града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 
119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске управе града Београда, секретар Секретаријата 

за саобраћај доноси:   
                                                              

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
I) ОДОБРАВА СЕ инвеститору Оператеру дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. из 

Београда, ул. Масарикова бр. 1-3, да може изменити режим саобраћаја, поставити привремену саобраћајну 
сигнализацију, заузети и раскопати делове коловоза и тротоара у Булевару Зорана Ђинђића, ул. 

Омладинских бригада и Булевару Хероја са Кошара, по фазама (у делу надлежности Секретаријата за 
саобраћај), на територији општине Нови Београд, у Београду, ради извођења радова на изградњи два 

средњенапонска кабловска вода 10 KV од трансформаторске станице TS 110/10 KV „Београд 41 – Блок 32“ до 

трафостаница TS1 (испод комерцијало пословне куле) и TS2 (испод објекта тржног центра), тако да формирају 
„петљу“ преко катастарских парцела 2222/3, 6675/1, 6784, 6631/7, 6668/2, 6676/1, 6668/1, 6654/1, 6667, 1172/1, 

1172/14 и 1172/11 КО Нови Београд, према саобраћајном елаборату „Елаборат измене режима саобраћаја за 
време извођења радова на изградњи спољне електроенергетске мреже 10 KV од ТС 110/10 KV „Блок 32“ до ТС1 

и ТС2, за потребе прикључења пословног објекта „WEST 65“ – Тржни центар и Кула, ул. Омладинских бригада 

бр.86, Београд, на КП 2222/3, КО Нови Београд, улице Омладинских бригада, Булевар Зорана Ђинђића и Булевар 
Хероја са Кошара“, Београд, април 2020. године и по претходно прибављеној сагласности ЈП „Путеви Београда'' 

број III-344.2 – 282/20 од 27.04.2020. године: 
 

- Фазе 1 и 1a: Изменe режима саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића, део између Булевара уметности 
и ул. Омладинских бригада (споредни део), у периоду од 12.05. до 16.05.2020. (део 1, лист 2).    

- Фаза 2: Изменe режима саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића део између Булевара уметности и ул. 

Омладинских бригада, у периоду од 17.05. до 21.05.2020. (део 1, лист 2).   
- Фаза 3: Изменe режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада део између Булевара Зорана Ђинђића 

у Булевара Арсенија Чарнојевића, у периоду од 22.05 до 26.05.2020. (део 1, лист 2).  
- Фаза 4: Измена режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада код раскрснице са Булеваром Арсенија 

Чарнојевића, у периоду од 27.05 до 31.05.2020. (део 2, лист 3).  

- Фазе 5: Измена режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада у зони раскрснице са Булеваром 
Арсенија Чарнојевића, у периоду од 01.05 до 05.06.2020. (део 2, лист 3). 

- Фаза 6: Измена режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада код раскрснице са Булеваром Арсенија 
Чарнојевића, у периоду од 06.06 до 10.06.2020. (део 2, лист 3). 

- Фазе 7: Измена режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада у зони раскрснице са Булеваром 

Милутина Миланковића, у периоду од 11.06 до 15.06.2020. (део 3, лист 4). 
- Фазе 8: Измена режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада између Булевара Милутина 

Миланковића и Булевара хероја са Кошара, у периоду од 16.06 до 20.06.2020. (део 3, лист 4). 
- Фазе 9 и 9а: Измена режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада у зони раскрснице са Булеваром 

хероја са Кошара, у периоду од 21.06 до 25.06.2020. (део 3, лист 4). 
 

       Поред услова из сагласности ЈП „Путеви Београда'', потребно је: 

1. Деоницу заузећа и раскопавања обезбедити у свему према делу овереног саобраћајног пројекта у прилогу 
који је саставни део овог решења. 

2. Подносилац захтева је у обавези да о изменама режима саобраћаја и радовима обавести МУП, Дирекцију 
полиције, Полицијску управу за град Београд, Управу саобраћајне полиције. 

3. По завршетку радова заузете и раскопане површине довести у исправно стање, привремено постављену 

саобраћајну сигнализацију, отпадни и други материјал одмах уклонити. 
4. О почетку и времену трајања радова обавестити јавност.  



 
II) Извођач радова је „ФУЛ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. из Београда-Земуна, ул. ул. Цара Душана бр. 266. 

 
Инвеститор је дужан да потпуно ослободи заузету саобраћајну површину наведену у ставу 1. овог 

решења о свом трошку за случај да Секретаријат за саобраћај из разлога безбедности саобраћаја, извођења 

радова на инвестиционом одржавању улице или из других оправданих разлога то захтева пре истека рока 
важности овог решења. 

 
За испуњење услова из решења одговоран је подносилац захтева односно инвеститор који сноси и све 

проистекле трошкове, као и материјалну одговорност за штету начињену трећим лицима која је последица 
извођења предметних радова на заузетим површинама. 

 

      Ово решење важи уз дозволу коју издаје надлежни орган управе у складу са Законом о планирању и 
изградњи.  

       
II) Накнада се плаћа на основу задужења Секретаријата за јавне приходе Градске управе града Београда 

- одељење Нови Београд, по Тарифном броју 3. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 

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

 
1) Врста, висина и период задужења: 

 

Фаза 1: Површина која се 
заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  
        (број дана) 

Заузеће тротоара 5,17 Тачка 1. подтачка 1в-3)          5 

Раскопавање тротоара 3,45 Тачка 1. подтачка 1б-1)         5 

 

Фаза 1a: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће коловоза 3,70 Тачка 1. подтачка 1в-1)    5 

Раскопавање коловоза 2,47 Тачка 1. подтачка 1б-1)         5 

 

Фаза 2: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 10,85 Тачка 1. подтачка 1в-3)         5 

Раскопавање тротоара             7,23 Тачка 1. подтачка 1б-1)         5 

 

Фаза 3: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 45,96 Тачка 1. подтачка 1в-3)           5 

Раскопавање тротоара 30,64 Тачка 1. подтачка 1б-1)          5 

 

Фаза 4: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 97,50 Тачка 1. подтачка 1в-3)           5 

Раскопавање тротоара 65,00 Тачка 1. подтачка 1б-1)          5 

 

Фаза 5: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 23,58 Тачка 1. подтачка 1в-3)           5 

Раскопавање тротоара 15,72 Тачка 1. подтачка 1б-1)          5 

 

Фаза 6: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 138,54 Тачка 1. подтачка 1в-3)           5 

Раскопавање тротоара 92,36 Тачка 1. подтачка 1б-1)          5 

 

Фаза 7: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 56,35 Тачка 1. подтачка 1в-3)           5 

Раскопавање тротоара 37,57 Тачка 1. подтачка 1б-1)          5 



 
 

            Фаза 8: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 82,77 Тачка 1. подтачка 1в-3)           5 

Раскопавање тротоара 55,18 Тачка 1. подтачка 1б-1)         5 

 

Фаза 9: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће тротоара 39,09 Тачка 1. подтачка 1в-3)           5 

Раскопавање тротоара 26,06 Тачка 1. подтачка 1б-1)          5 

 

Фаза 9а: Површина која се 

заузима (м2) 

Висина накнаде дневно Период коришћења  

        (број дана) 

Заузеће коловоза 6,42 Тачка 1. подтачка 1в-1)          5 

Раскопавање коловоза 4,28 Тачка 1. подтачка 1б-1)          5 

 

2) Подаци о правном лицу: 
 

Назив и адреса седишта правног лица: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд-Врачар, ул. Масарикова бр. 1-3  

Порески идентификациони број (ПИБ): 100001378 

Матични број: 07005466 

Број текућег рачуна: 160-0000000000705-95   Banca Intesa Beograd 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Инвеститор Оператер дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. из Београда, ул. 

Масарикова бр. 1-3, поднео је захтев преко „FUL ELEKTRO“ d.o.o. из Београда-Земуна, ул. Цара Душана бр. 
266, дана 28.04.2020. године и допунe захтева 08.05., 11.05. и 12.05.2020. године, за издавање решења за измене 

режима саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза и тротоара у Булевару Зорана Ђинђића, ул. 

Омладинских бригада и Булевару Хероја са Кошара, по фазама, на територији општине Нови Београд, у Београду, 
ради извођења радова на изградњи два средњенапонска кабловска вода 10 KV од трансформаторске станице 

TS 110/10 KV „Београд 41 – Блок 32“ до трафостаница TS1 (испод комерцијало пословне куле) и TS2 (испод 
објекта тржног центра), тако да формирају „петљу“ преко катастарских парцела 2222/3, 6675/1, 6784, 6631/7, 

6668/2, 6676/1, 6668/1, 6654/1, 6667, 1172/1, 1172/14 и 1172/11 КО Нови Београд. 

 
 

Уз захтев је приложено: 
 

- Решење ROP-BGDU-16207-ISAW-2/16 инт. IX-20 број 351.41-263/2016 од 30.11.2016. године издато од 
стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе града Београда;    

- Потврда о клаузули правоснажности ROP-BGDU-16207-GR-4/2019 инт. Бр. IX-20 број 351.41-263/2016 од 

27.08.2019. године, издата од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе 
града Београда;      

- Овлашћење број 820.0.0. – Д. 08.01 – 123669/1-2020 од 12.05.2020. године, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. из 
Београда, ул. Масарикова бр. 1-3, дато „FUL ELEKTRO“ d.o.o. из Београда-Земуна, ул. Цара Душана бр. 

266;   

- Изјава инвеститора „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. из Београда, ул. Масарикова бр. 1-3, број 820.0.0. – Д. 
08.01-122810/1-2020 од 11.05.2020. године о року извођења радова (почетак извођења радова је 

12.05.2020. год.; завршетак извођења радова је 25.06.2020. год.);         
- Саобраћајни елаборат „Елаборат измене режима саобраћаја за време извођења радова на изградњи 

спољне електроенергетске мреже 10 KV од ТС 110/10 KV „Блок 32“ до ТС1 и ТС2, за потребе прикључења 

пословног објекта „WEST 65“ – Тржни центар и Кула, ул. Омладинских бригада бр.86, Београд, на КП 
2222/3, КО Нови Београд, улице Омладинских бригада, Булевар Зорана Ђинђића и Булевар Хероја са 

Кошара“; 
- Сагласност Секретаријата за јавни превоз XXXIV-03 број 346.3 – 90/20 од 08.05.2020. године; 

- Сагласност ЈП „Путеви Београда'', број III-344.2 – 282/20 од 27.04.2020. године. 
 

Како је инвеститор уз захтев поднео сву потребну документацију, утврђено је да је захтев основан, па је 

одлучено као у диспозитиву овог решења. 
 

 
 



 
На основу члана 9. став 3. и члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), по службеној дужности дана 11.05.2020. године, извршен је увид 
у службену евиденцију Агенције за привредне регистре Републике Србије (адреса седишта „ЕПС Дистрибуција“ 

д.о.о., ПИБ, МБ) о чему је састављена службена белешка у предмету. 

 
Административна такса наплаћена је по Тарифном броју 1. и 5. Одлуке о локалним административним 

таксама („Службени лист града Београда“, број 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17, 85/18, 26/19 и 85/19). 
 

Против овог решења може се изјавити посебна жалба у року од 15 дана од дана пријема истог. Жалба 
се таксира са 473,00 динара градске административне таксе сходно тарифном броју 2. Одлуке о 

административним таксама („Службени лист града Београда'', број 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17, 

85/18, 26/19 и 85/19) и доставља Градском већу града Београда као другостепеном органу преко Секретаријата 
за саобраћај. 

 
Решење доставити: Подносиоцу захтева; Секретаријату за инспекцијске послове;  МУП, Дирекцији 

полиције, Полицијској управи за град Београд, Управи саобраћајне полиције; Секретаријат за послове 

комуналне милиције; Секретаријат за јавне приходе – одељење Нови Београд; ЈП „Путеви Београда''; архиви. 
 

 
      Обрађивач: 

 

 Ђорђе Љубојевић,  дипл. инж. саобр. 
 

             
 

Заменик начелника Градске управе града Београда  
секретар Секретаријата за саобраћај 

 
 

Душан Рафаиловић,  дипл. инж. саобр.  

 
 

 

 

 

 


