
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА  

у ул. КАРАЂОРЂЕВОЈ 
 
 

Због радова на изградњи водоводне и фекалне канализације, у ул. Карађорђевој, које ће 
изводити предузеће "Београд на води" д.o.o., у периоду од уторка 06.03. до 18.03.2018. 
године, мења се режим рада линија ЈГП-а, на следећи начин: 
 
 трамваји са линије 2, саобраћаће на релацији /Пристаниште – Дорћол - Вуков споменик 

– Београдска – Трг Славија - Господарска механа/, са ознаком 2Л;  
 трамвајска линија 11, биће укинута. 
 успоставља се аутобуска линија 2А на релацији: /Дорћол (СРЦ Милан Мушкатировић) – 

Пристаниште – Главна железничка станица –Трг Славија/. На линији ће саобраћати, 
радним даном, суботом и недељом, 2 аутобуса саобраћајног погона Космај. 

 
Траса линије у оба смера: Дорћол (СРЦ Милан Мушкатировић) - Тадеуша Кошћушка – 
Париска – Карађорђева – Савски трг – Немањина – Трг Славија.  
 
Возила са линије 2А, саобраћаће трамвајском баштицом. 
 
Полазно стајалиште за линију 2А, на Тргу Славија је стајалиште „Трг Славија /Немањина/“, 
заједно са линијама 36, 78 и 83 (код Народне банке Србије), у смеру ка Главној железничкој 
станици.  
Долазно стајалиште за линију 2А, је „Трг Славија /Немањина/“, за линије 36, 78 и 83, пре 
уласка на Трг Славија (кружни ток). 
 
Стајалишта 

 Привремено се укидају стајалишта:  
- „Тадеушћа Кошћушког“, у оба смера и терминус Калемегдан /доњи град/, за линију 11. 
-  „Главна железничка станица“, у оба смера, за линију 2. 

 
 Привремено се успостављају стајалишта:  
- у улици Тадеуша Кошћушка, у смеру ка Главној железничкој станици, 20 м пре 

раскрснице са ул. Цара Душана; 
- у улици Париској, у оба смера, у висини трамвајског стајалишта „Калемегдан“; 
- у улици Карађорђевој:  

 "Економски факултет", у смеру ка Главној железничкој станици у висини 
постојећег трамвајског стајалишта "Економски факултет", у смеру ка терминусу 
Пристаниште и  

 „Пристаниште“, у оба смера, у висини трамвајског стајалишта. 
 

На измењеном делу трасе, возила користе постојећа стајалишта линија ЈГП-а. 


