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Град Београд
Ул. Драгослава Јовановића бр.2
11000 Београд

Поводом захтева Града Београда, поднетог преко Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација
комуникација, координацију односа са грађанима XXII 05-031-202/2022 од 19.04.2022. године, на основу
Овлаћшења број Г број: 031-366/2022 од 19.01.2022. године, за сагласност за посебну организацију
саобраћаја за време одржавања 35. Београдског маратона дана 15.05.2022. године, на основу члана 157.
и 123. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник РС”, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 одлука УС, 55/14, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС, 24/18, 41/18, 23/19 и 128/20) 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'' број II 344-401/2022 од 20.04.2022. године и
Секретаријата за јавни превоз XXXIV-03 Бр.346.3-116/22 од 26.04.2022. године, Секретаријат за саобраћај
ДАЈЕ САГЛАСНОСТ
Граду Београду
Ул. Драгослава Јовановића бр.2, 11000 Београд
Да се у сврху одржавања XXXV Београдског маратона, дана 15.05.2022. године:
•
од 0000 до 1700, забрани моторни саобраћај и уклоне сва возила која нису у функцији одржавања
маратона у улицама: Коларчевој, Теразије и Краља Милана као и део Трга Николе Пашића према Теразијама;
•
од 0000 до 1500, забрани моторни саобраћај и паркирање у улицама: Призренској, делу Балканске
улице (од Призренске до Краљице Наталије) и Ресавској (од Крунске до Булевара краља Александра);
•
од 0000 до 0900, забрани саобраћај свих возила у ул. Дечанској (од Нушићеве до Трга Николе Пашића),
Тргу Николе Пашића, Булевару краља Александра (од Кнеза Милоша до Београдске улице), Драгослaва
Јовановића, Влајковићевој (од Косовске до Дечанске) и Светозара Марковића (од Немањине до Булевара
краља Александра), као све прилазе траси укључујући и делове трасе који су раније затворени из
организационих разлога;
•
од 0600 до 1400, затвори за моторни саобраћај и уклоне сва возила у Улици краљице Наталије;
•
од 0700 до 0900, затвори за моторни саобраћај ул. Таковска (од Светогорске до Кнеза Милоша) и Кнеза
Милоша (од Таковске до Немањине улице). Улица кнеза Милоша на делу од Булевара краља Александра до
Адмирала Гепрата (смер ка Немањиној), остаје затворена за саобраћај до 1600 часова, као све прилазе траси
укључујући и делове трасе који су раније затворени из организационих разлога;
•
од 0800 до 1400 , затвори за моторни саобраћај трасу маратона: Булевар краља Александра,
Београдска, Славија, Немањина, Балканска, Гаврила Принципа, Поп Лукина, Бранков мост, Булевар Михајла
Пупина, Булевар Николе Тесле, Џона Кенедија, Булевар уметности, Булевар Милутина Миланковића,
Антифашистичке борбе, Мост на Ади, Милентија Поповића, Карађорђев трг, Карађорђева, Главна, Бежанијска,
Тошин бунар, Париске комуне, Булевар Маршала Толбухина, Отона Жупанчића, Народних хероја, Земунска,
Војвођанска, Др Ивана Рибара, Јурија Гагарина (коловозна трака за смер ка ул. Др Ивана Рибара, на делу од
Булевара Милутина Миланковића до ул. Душана Вукасовића), Душана Вукасовића, Европска (од Душана
Вукасовића до Гандијеве), Гандијева (од Европске до Јурија Гагарина), Омладинских бригада, Ђорђа
Станојевића, Булевар Црвене армије, Краљице Наталије, као све прилазе траси укључујући и делове трасе
који су раније затворени из организационих разлога. Затварање за саобраћај вршити у складу са динамиком
проласка такмичара;
•
од 0800 до 1500, уклоне сва возила у улицама: Балканска (од Немањине до Гаврила Принципа), Џона
Кенедија - десна страна (од Бул. Николе Тесле до Бул. Михајла Пупина), Бул. уметности – слепи део (од Бул.
М. Миланковића - до пруге), Бежанијска, Маршала Толбухина - десна страна (од Генерал Жданове до Отона
Жупанчића), Отона Жупанчића (од Маршала Толбухина до Народних хероја), Душана Вукасовића - десна
страна (од Јурија Гагарина до Европске), Европска - десна страна (од Душана Вукасовића до Гандијеве),
Гандијева - десна страна (од Европске до Јурија Гагарина), Ђорђа Станојевића - десна страна (од Омладинских
бригада до Бул. Црвене армије);

•
од 0800 до 1500, затвори за моторни саобраћај прилазне рампе Моста на Ади са новобеоградске
стране, као и прилазне рампе Мосту на Ади и кружном току на Мосту на Ади са београдске стране;
•
од 1000 до 1600 семафорисане раскрснице пребаце у режим “жутог трепћућег светла”
према елаборату ''Елаборат обезбеђења трасе ''Спортска манифестација 35. Београдски маратон'', пројкетанта
ЈКП ''Београд - пут''.
Сагласност важи под следећим условима:
•
Подносилац захтева је у обавези да на делу стазе који се два пута користи предвиди продоре за
пресецање стазе на раскрсницама: Тошин бунар - ул. Студентска, ул. Нехруова - интерна кружна, ул.
Омладинских бригада - ул. Јурија Гагарина и ул. Милентија Поповића за прелаз из блока 19 у блок 22 и блок
19 а и блок 23 и на раскрсницама Улице краља Милана са Светозара Марковића и Краља Милутина у периоду
од 8.00 до 15.00 сати и обезбеди пролаз возила са правом приоритета, као и возила за хитне инетрвенције,
•
Подносилац захтева је у обавези да временске рокове за посебну организацију саобраћаја примењује
из сагласности, а не из саобраћајног елабората,
•
Подносилац захтева је у обавези да се обрати МУП-у, Дирекцији полиције, Полицијској управи за град
Београд, Управи саобраћајне полиције ради добијања решења.
За испуњење горњих услова одговоран је подносилац захтева који сноси и све проистекле трошкове, као и
евентуалне увећане трошкове правних и физичких лица, који су последица измене режима саобраћаја.
Подносилац захтева је у обавези да информише јавност о оријентационим временима затварања појединих
улица путем средстава јавног информисања.
Сагласност важи уз решење које издаје МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа за град
Београд, Управа саобраћајне полиције
Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда (''Службени лист града
Београда’’, број 118/18, 52/19, 114/19, 137/20, 156/20, 29/21 и 120/21) по члану 7. ослобођени су плаћања
накнаде.
Обрађивач: Путник Срђа инж.
Доставити:
▪
подносиоцу захтева;
▪
Секретаријату за послове комуналне милиције
Београд, ул. Макензијева бр.31;
▪
ЈП „Путеви Београда“
Београд, ул. Жоржа Клемансоа бр.19;
▪
Секретаријату за јавни превоз
Београд, ул. 27. марта бр.43-45;
▪
Секретаријату за инспекцијске послове
Београд, ул. 27. марта бр.43-45;
▪
МУП, Дирекцији полиције,
Полицијској управи за град Београд,
Управи саобраћајне полиције
Ул. Љермонтова 12а, Београд
▪
ЈКП “Паркинг сервис”
Београд, ул. Кнеза Вишеслава бр.27
▪
архиви

Заменик начелника Градске управе града Београдасекретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, дипл. инж. саобр.

