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

У ул. СТУДЕНТСКОЈ (Др. Жоржа Матеа) 
II фаза 

Због радова на претресу ситне камене коцке, у ул. Студентској, на делу од ул. Тошин бунар до ул. 
Партизанске авијације (смер ка граду), које ће изводити ГП „Инвест градња“ доо,  у периоду од 
понедељка 14.05. до 23.06.2018.године, мења се режим рада линија ЈГП-а, на следећи начин: 

 возила са линија 74, 75, 76, 612 и 708, у смеру ка Бежанијској коси, саобраћаће: Булевар Зорана 
Ђинђића - Тошин бунар - улазна рампа на аутопут Београд – Шид (смер према Шиду) - аутопут 
Београд – Шид - искључење са аутопута Београд – Шид (у зони скретања за Бежанијску косу) - 
Партизанске авијације и даље редовним трасама; 
У супротном смеру саобраћају редовним трасама. 

 
 возила са линије 77, у смеру ка Бежанијској коси, саобраћаће: Булевар Зорана Ђинђића - Тошин 

бунар - улазна рампа на аутопут Београд – Шид (смер према Шиду) - аутопут Београд – Шид - 
искључење са аутопута Београд – Шид (друго скретање за Бежанијску косу) - Стари пут Београд – 
Загреб- Марије Бурсаћ и даље редовном трасом. 

    У супротном смеру саобраћају редовном трасом. 

У смеру кретања ка граду у зони извођења радова, возила са наведених линија ће се кретати редовним 
трасама, тако што ће бити преусмерена у саобраћајну траку за смер кретања ка Бежанијској коси уз 
одговарајућу саобраћајну сигнализацију. 

Стајалишта 

 Привремено се укидају стајалишта, у смеру ка Бежанијској коси, за све линије: „Студентски град“, 
„11. Април“ и „Зеленгора“.  

 Привремено се измештају стајалишта у смеру ка граду: 

- „Зеленгорска“ на Старом путу Београд – Загреб на 10 метара испред раскрснице са улицом 
Марије Бурсаћ ; 

- „СРЦ 11 април“ у улици студентској у висини постојећег стајалишта у смеру ка Бежанијској 
коси.  

Возила са ноћне линије 75Н, на измењеном делу трасе, саобраћаће као возила са дневне линије 75. 

На измењеним деловима траса, возила ће користити постојећа стајалишта линија ЈГП-а.  

Напомена: (возила са линије 77, користиће стајалиште Бежанијска коса са линијама 607, 
611 и 711, у смеру ка Шиду). 


