ИНФОРМАЦИЈА
о измени режима рада линија ЈГП-а због радова на реконструкцији улица
Краљице Марије и 27. марта
Због радова на реконструкцији улица Краљице Марије и 27. марта, на делу између Рузвелтове и
Таковске улице, при чему ће раскрснице са улицама Рузвелтовом и Таковском бити проходне за
саобраћај, док ће раскрсница са ул. Старине Новака бити проходна на ½ профила (1 трака по
смеру) у периоду од 15.06. од 00:00 часова до 15.09.2019. године, доћи ће до измене
режима рада линија ЈГП-а на следећи начин:


трамваји са линије 2Л ће саобраћати на релацији: Омладински стадион – Вуков споменик –
Правни факултет – Трг Славија – Савски трг - Господарска механа и носиће ознаку 2Л1,
 укидају се трамвајске линије 5 и 10,
 трамвајске линије 6 и 14 биће појачане.
 уместо трамвајских линија, биће успостављена аутобуска линија 5А (Дорћол /СРЦ „Милан
Гале Мушкатировић“/ - Вуков споменик)
Траса линије у оба смера:
Дорћол /СРЦ „Милан Гале Мушкатировић“/ - Тадеуша Кошћушка - Цара Душана - Џорџа
Вашингтона – Таковска - Булевар краља Александра – (Рузвелтова у смеру ка Вуковом
споменику) – Краљице Марије - Вуков споменик.
Полазно-долазно стајалиште је „Вуков споменик“ заједно са линијама 32, 66 и ЕКО1.
***
 Аутобуси са линије 65 ће саобраћати, у оба смера: Светог Николе – Рузвелтова - Булевар
краља Александра - Трг Николе Пашића – Дечанска - Теразијски тунел и даље редовном
трасом.
 Аутобуси са линије 77 ће саобраћати, у оба смера: Димитрија Туцовића – Цвијићева - Јаше
Продановића – Таковска - Светогорска и даље редовном трасом.

Стајалишта:
 Укидају се стајалишта:
- „Пристаниште“ терминусно (полазно и долазно) стајалиште, за линију 2Л;
- „Калемегдан“ у оба смера, за линију 2Л;
- „Тадеуша Кошћушка“ у оба смера, за линије 5 и 10;
- „Правни факултет“ у улици Старине Новака, у смеру ка Дорћолу за линију 10;
- „Машински факултет“ у оба смера, за линије 2Л, 5 и 65;
- „Палилулска пијаца“ у оба смера, за линије 2Л, 5, 10, 65, 77 и 79;
- „Таковска“ у смеру ка Дорћолу, за линије 2Л, 5, 10 и 79;
- „27. марта“ у оба смера, за линије 77 и 79 и
- „Македонска“ у оба смера, за линију 65.

На измењеним деловима трасе возила ће користити постојећа стајалишта ЈГП-а, осим стајалишта:
- „Технички факултети“ у Булевару краља Александра , у смеру ка „Вуковом споменику за линију
5А и у оба смера за линију 65,
- „27. марта“ у Таковској улици, у смеру ка Дорћолу за линију 79.
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