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Решавајући по захтеву Градa Београда, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу града Београда 

Ј.П. из Београда, ул. Његошева бр. 84, кога по Овлашћењу заступа „CAPITAL PROPERTIES“ d.о.о., из Бeограда, ул. Јове Илића 
бр. 67, за измену решења Секретаријата за саобраћај IV-07 бр. 344.18 – 235/2020 од 30.03.2020. године, 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 члана 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), Секретаријат за саобраћај доноси: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I) Мења се став 2. тачке I) диспотизива решења IV-07 бр. 344.18 – 235/2020 од 30.03.2020.године 

тако да гласи: 
- Фаза I: Затварање саобраћаја у ул. Сазоновој од ул. Јована Рајића до ул. Ђердапске, у периоду од 28.04. до 07.05.2020.    
- Фаза II: Затварање саобраћаја у ул. Сазоновој од ул. Ђердапске до ул. Јадранске, у периоду од 08.05. до 28.05.2020.  
 
II) Решење Секретаријата за саобраћај IV-07 бр. 344.18 – 235/2020 од 30.03.2020.године у осталом делу 
остаје непромењено. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Секретаријат за саобраћај је Граду Београду, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града 
Београда Ј.П. из Београда, ул. Његошева бр. 84, кога по Овлашћењу заступа „CAPITAL PROPERTIES“ d.о.о., из Бeограда, ул. 
Јове Илића бр. 67, издао решење IV-07 бр. 344.18 – 235/2020 од 30.03.2020. године, којим је одобрена измена режима и 
затварање саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза у ул. Сазоновој, по фазама, у Београду, на територији 
општине Врачар, ради изградње секундарне дистрибутивне водоводне мреже у регулацији Сазонове улице, на катастарским 
парцелама 2459/128, 3597 и 3592 све КО Врачар (Фаза I у периоду од 01.04. до 10.04.2020. и  Фаза II у периоду од 11.04. до 
30.04.2020.год). 

Дана 23.04.2020. године „CAPITAL PROPERTIES“ d.о.о., из Бeограда, ул. Јове Илића бр. 67, који заступа Град Београд, 
за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. из Београда, ул. Његошева бр. 84, обратио 
се Секретаријату за саобраћај дописом којим нас обавештава да предметни радови нису обављени према предвиђеној 
динамици због увођења ванредног стања 15.03.2020. године на територији Републике Србије и проглашене пандемије 
„Корона вируса – Ковид 19“. Такође су нам доставили нову динамику извођења радова по фазама.   
             Разматрајући захтев Градa Београда, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу града Београда 
Ј.П. из Београда, ул. Његошева бр. 84, кога по Овлашћењу заступа „CAPITAL PROPERTIES“ d.о.о., из Бeограда, ул. Јове Илића 
бр. 67, за измену решења IV-07 број 344.18 – 235/2020 од 30.03.2020. године и приложену документацију, донето је решење 
као у диспозитиву. 

 
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, 65/18, 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, 65/18, 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 јавне приходе–
одељење Врачар; Секретаријату за послове комуналне милиције; архиви. 
 
 
 
Обрађивачи: 
 

 Д. Вуковић, 
 Ђорђе Љубојевић,  дипл. инж. саобр. 

 
 

Заменик начелника Градске управе града  
Београда - секретар Секретаријата за саобраћај 

 
 

Душан Рафаиловић,  дипл. инж. саобр.  
 

 

 

 

 

 

    


