РEПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

ул. 27. марта 43
11000 Београд
тел. (011) 2754-458, факс 2754-636

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ
IV-07 бр. 344.18 –433/20
Датум: 05.06.2020. године

е-mail:info.saobracaj@beograd.gov.rs

Решавајући по захтеву Градa Београда, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Ј.П. из Београда, ул. Његошева бр. 84, кога по Овлашћењу заступа ПД ''Рас инжењеринг нискоградња'', из
Бeограда, ул. Горана Ковачића бр. 23, за издавање одобрења за затварање саобраћаја, заузеће и раскопавање
коловоза и тротоара у улици Марка Христића, у Београду, на територији општине Нови Београд, 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 и улица 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 Граду Београду, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. из
Београда, ул. Његошева бр. 84, да може затворити саобраћај, поставити привремену саобраћајну сигнализацију,
заузети и раскопати коловоз и тротоар у улици Марка Христића, у Београду, на територији општине Нови
Београд, ради извођења радова на реконструкцији и проширењу дела улице Јурија Гагарина и дела улице Марка
Христића са припадајућом инфраструктуром, према елаборату „Елаборат привременог режима саобраћаја Улица
Марка Христића (од Јурија Гагрина до Ђорђа Станојевића) општина Нови Београд“ и по претходно прибављеној
сагласности ЈП „Путеви Београда'', III бр. 344.2 – 450/20 од 05.06.2020. године, у временском периоду од
08.06. 2020. до 27.07.2020. године.
Решење важи под следећим условима:
1. Заузеће и раскопавања обезбедити у свему према овереном саобраћајном елаборату, који је саставни део
овог решења;
2. Подносилац захтева је у обавези да о изменама режима и радовима обавести МУП-у, Дирекцију полиције,
Полицијску управу за град Београд, Управу саобраћајне полиције.
3. По завршетку радова, заузете и раскопане површине довести у исправно стање, а привремено постављену
саобраћајну сигнализацију, отпадни и други материјал одмах уклонити.
4. О почетку и времену трајања радова обавестити јавност.
II) Извођач радова је ПД ''Рас инжењеринг нискоградња'', из Бeограда, ул. Горана Ковачића бр. 23.
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.
III) Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда („Службени лист града
Београда'', број 118/18, 52/19 и 114/19) по члану 7. и по тарифном броју 3., тачка 6., ослобођени су од плаћања
накнаде за коришћење јавних површина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Град Београд, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. из Београда, ул.
Његошева бр. 84, кога по Овлашћењу заступа заступа ПД ''Рас инжењеринг нискоградња'', из Бeограда, ул.
Горана Ковачића бр. 23, поднео је захтев 05.06.2020. године, за издавање одобрења за затварање саобраћаја,
заузеће и раскопавање коловоза и тротоара у улици Марка Христића, у Београду, на територији општине Нови
Београд, ради извођења радова на реконструкцији и проширењу дела улице Јурија Гагарина и дела улице Марка
Христића са припадајућом инфраструктуром.
-

-

Уз захтев је приложено:
Грађевинска дозвола ROP-BGDU-22465-CPIH-2/2018, инт. бр. IX-20 351-489/2018 од 14.02.2020. године
издато од стране Градске управе града Београда, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове;
Овлашћење бр. 26832/10-04 од 05.06.2020. године Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда Ј.П. из Београда, ул. Његошева број 84, дато ПД ''Рас инжењеринг нискоградња'', из Бeограда,
ул. Горана Ковачића бр. 23;
Уговор између Наручиоца Града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Краљице
Марије бр. 1 и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, улица Његошева бр. 84 са
једне стране и Добављача ПД ''Рас инжењеринг нискоградња'', из Бeограда, ул. Горана Ковачића бр. 23,
ЈКП ''Београд пут'' из Београда, Ул. Драгослава Срејовића бр.8а, „Dc Energocoop“ д.о.о. из Београда, ул.
Старине Новака бр. 6, ''Реса Градња'' д.о.о. из Београда, ул. Светосавска бр.142 и ''Деметра РБ'' из
Београда, ул. Зарија Вујошевића бр.80, са друге стане, заведен под бројем III-01 бр. 401.1-610 од
22.05.2020. године код Градске упаве града Београда;
Саобраћајни елаборат „Елаборат привременог режима саобраћаја Улица Марка Христића (од Јурија
Гагрина до Ђорђа Станојевића) општина Нови Београд“;
Сагласност Секретаријата за јавни превоз XXXIV-03 бр. 346.3-134/20 од 05.06.2020. године,
Сагласност ЈП „Путеви Београда'', бр. III-344.2 – 450/20 од 05.06.2020. године.

Како је инвеститор уз захтев поднео сву потребну документацију, утврђено је да је захтев основан па је
одлучено као у диспозитиву овог решења.
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; ЈП „Путеви Београда'';
Секретаријату за послове комуналне милиције; архиви.
Обрађивачи:


Срђа Путник инж. саобр.
Заменик начелника градске управе града
Београда секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, дипл. инж. саобр.

