ИНФОРМАЦИЈА
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА
на САВСКОМ ТРГУ - III фаза
Због радова на реконструкцији саобраћајница на ободу Савског трга (III фаза), који подразумевају
потпуно затварање раскрснице улица Немањине, Савске и Карађорђеве, које ће изводити предузеће
„Београд на води“, у периоду од суботе 29.02. до 05.04.2020. године, мења се режим рада
линија ЈГП-а.

Трамвајски саобраћај:
 трамвајске линије 3Л1, 6, 7, 9 и 14 се укидају;
 трамваји са линије 11 у оба смера, саобраћаће и даље преко Старог савског моста (Блок 45 Калемегдан /Доњи град/);
 трамваји са линије 12, саобраћаће на релацији Калемегдан /Доњи град/ - Баново брдо
са ознаком 12Л.
Траса линије: КАЛЕМЕГДАН /ДОЊИ ГРАД/ - Булевар војводе Бојовића - Тадеуша Кошћушка –
Париска – Пристаниште – Карађорђева - Стари савски мост - Земунски пут - Милентија
Поповића - Булевар Милутина Миланковића - Ђорђа Станојевића - Булевар хероја са Кошара Мост на Ади - Саобраћајница поред Хиподрома - Владимира Радовановића – Пожешка БАНОВО БРДО;
 трамвајска линија 13 ће саобраћати у редовном режиму.
Уместо трамвајских линија, привремене аутобуске линије 3А и 5А ће саобраћати на продуженој
траси и биће успостављене нове аутобуске линије 6А, 7А, 9А и 9А1
 3А, ће уместо до Топчидра, саобраћати на релацији Савска – Кнежевац
Траса линије:
 Смер А: САВСКА /привремена окретница/ - Савска - Булевар војводе Мишића –
Топчидерска - Булевар Патријарха Павла - Патријарха Димитрија - Ослободилаца Раковице
– Ослобођења – КНЕЖЕВАЦ;
 Смер Б: КНЕЖЕВАЦ – Ослобођења - Ослободилаца Раковице - Патријарха Димитрија Булевар Патријарха Павла – Топчидерска – Гардијска - Булевар Патријарха Павла Булевар војводе Мишића – Савска – САВСКА /привремена окретница/.
 5А , ће уместо до Вуковог споменика, саобраћати на релацији: Дорћол СРЦ "Милана Гале
Мушкатировић - Омладински стадион.
Траса линије у оба смера:
 ДОРЋОЛ СРЦ"МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ" - Тадеуша Кошћушка - Цара Душана - Џорџа
Вашингтона - 27.марта - Краљице Марије – Рузвелтова - ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН. Промену
смера кретања возила врше у терминусу „Омладински стадион“, а долазно и полазно
стајалиште је „Омладински стадион“ у улици Мије Ковачевића заједно са аутобуским
линијама 25, 25П, 27, 32 и 66.

Нове привремене, аутобуске линије (6А, 7А, 9А и 9А1)
 6А на релацији: Вуков споменик – Устаничка.
Траса линије:

ВУКОВ СПОМЕНИК - Краљице Марије - Булевар краља Александра – УСТАНИЧКА. Возила ће
вршити промену смера кретања на следећи начин: Булевар краља Александра – Рузвелтова
- Краљице Марије – Булевар краља Александра.
Полазно и долазно стајалиште за линију 6А је „Вуков споменик“ заједно са линијама 32, 66 и
ЕКО1.
 7А на релацији: Устаничка – Блок 20.
Траса линије:
 Смер А: УСТАНИЧКА - Булевар краља Александра – Ресавска – Немањина – Балканска Гаврила Принципа – Личка – Карађорђева - Стари савски мост - Земунски пут - Владимира
Поповића - БЛОК 20;
 Смер Б: БЛОК 20 - Владимира Поповића - Земунски пут - Стари савски мост - Булевар
Вудроа Вилсона - Николаја Кравцова – Савска - Милоша Поцерца – Сарајевска – Немањина
– Ресавска - Булевар краља Александра – УСТАНИЧКА.
 9А на релацији: Бањица 2 – Блок 20.
Траса линије:
 Смер А: БАЊИЦА 2 – Паунова – Баштованска – Бебелова - Војводе Степе - Трг ослобођења
- Булевар ослобођења - Трг Славија – Немањина – Балканска - Гаврила Принципа – Личка Карађорђева - Стари савски мост - Земунски пут - Владимира Поповића - БЛОК 20;
 Смер Б: БЛОК 20 - Владимира Поповића - Земунски пут - Стари савски мост - Булевар
Вудроа Вилсона - Николаја Кравцова – Савска - Милоша Поцерца – Сарајевска – Немањина
- Трг Славија - Булевар ослобођења - Трг ослобођења - Војводе Степе – Бебелова –
Баштованска - Паунова - БАЊИЦА 2;
 9А1 на релацији: Трг Славија - Бањица 2.
Траса линије у оба смера:

ТРГ СЛАВИЈА - Булевар ослобођења - Трг ослобођења - Војводе Степе –
Бебелова – Баштованска - Паунова - БАЊИЦА 2.

На линијама 6А, 7А, 9А и 9А1 саобраћаће возила приватних превозника.
Аутобуски саобраћај
 возила са линије 36 саобраћаће:
 у смеру ка Мостару: Немањина – Балканска - Гаврила Принципа – Личка – Карађорђева Вудроа Вилсона - Николаја Кравцова - Савска и даље редовном трасом;
 у смеру ка Тргу Славија: Савска – Дринска – Сарајевска - Хајдук Вељков венац - Немањина
и даље редовном трасом;
 возила са линија 46, 51, 511 и 601 саобраћаће:
 у смеру према привременом терминусу у Балканској улицио: Савска - Дринска – Сарајевска
- Хајдук Вељков венац – Балканска;
 у смеру ка периферији са привременог терминуса : Балканска - Гаврила Принципа – Личка
– Карађорђева - Земунски пут - Булевар Вудроа Вилсона - Николаја Кравцова - Савска и
даље редовним трасама;
 возила са линија 91, 92, 551 и 553 у оба смера саобраћаће: Булевар војводе Мишића –
Савска, при чему ће промену смера кретања вршити, на привременој окретници у Савској
улици, непосредно испред зоне радова;

 возила са линија 78 и 83 ће и даље саобраћати на измењеној траси:
 у смеру ка Тргу Славија: Булевар Михајла Пупина - Бранков мост – Бранкова - Краљице
Наталије - Кнеза Милоша - Немањина и даље редовним трасама;

 у смеру ка Земуну: Немањина – Балканска - Гаврила Принципа - Поп Лукина – Бранкова Бранков мост - Булевар Михајла Пупина и даље редовним трасама

Дана 29.02.2020. године у периоду од првих јутарњих полазака до 08:00 часова возила
са линија 3А, 91, 92, 551 и 553 саобраћаће на следећи начин:


Булевар војводе Мишића - Савска - Дринска – Сарајевска - Хајдук Вељков венац – Немањина
– Савска и даље редовном трасом ка периферији.
Излазно стајалиште за наведене линије биће у ул. Хајдук Вељков венац (непосредно испред
Немањине улице) а полазно у Савској улици.

Возила ће пролазити кроз планирану зону градилишта.
Након успостављања привремене окретнице у Савској улици (полукружно окретање кроз
разделно острво) оквирно од 08:00 часова, дана 29.02.2020. године до завршетка радова,
возила са линија 3А, 91, 92, 551 и 553 ће саобраћати како је дефинисано у првом делу
информације.
Стајалишта:
Привремено се успостављају стајалишта:
 „Немањина“ за линије 7А и 9А и редовну линију 36, 46, 51, 511 и 601, у смеру ка Тргу Славија
у улици Хајдук Вељков венац, 25,0 после пешачког прелаза који се налази у зони раскрснице
са улицом Бирчанинова;
 „Старо сајмиште“ за линије 7А и 9А у смеру ка терминусу „Блок 20“ у улици Земунски пут, 30,0
метара после семафорисаног пешачког прелаза који се налази у зони раскрснице са улицом
Сајмиште (непосредно испред ауто и тепих перионице);
 „Старо сајмиште“ за привремене линије 7А и 9А у смеру ка терминусу „Тргу Славија“ у улици
Земунски пут, на позицији ЕДБ стуба, 30,0 метара испред семафорисаног пешачког прелаза
који се налази у зони раскрснице са улицом Сајмиште;
 „БАС“ за линије 7А, 9А, 36, 46, 51, 511 и 601 у улици Вудроа Вилсона, у смеру ка Мостару и
Тргу Славија, на позицији ЕДБ стубa - 30,0 метара после обележеног пешачког прелаза који
се налази у зони улаза у БАС;
 „Палата правде 1“ за линије 36, 46, 51, 511, и 601, у улици Николаја Кравцова, у смеру ка
Мостару, на позицији ЕДБ стуба који се налази око 30 метара испред раскрснице са улицом
Савска;
 „Палата правде 1“ за линије 7А и 9А у смеру ка Савском тргу, у улици Савска, 20 метара пре
зауставне линије раскрснице са улицом Милоша Поцерца;
 „ГО Звездара“ за линије 6А и 7А у смеру ка улици Устаничка, на позицији ЕДБ стуба испред
кућног броја 146 (књижара ЛАГУНА), 25,0м после баште локала ОРАО;
 „ГО Звездара“ за линије 6А и 7А у смеру ка Вуковом споменику, на позицији ЕДБ стуба испред
кућног броја 89, непосредно испред раскрснице са улицом Луке Вукаловића;
 „Пијаца Ђерам“ за линије 6А и 7А у смеру ка улици Устаничка, на позицији ЕДБ стуба испред
кућног броја 194, 50,0м после раскрснице са улицом Старца Вујадина;
 „Пијаца Ђерам“ за линије 6А и 7А у смеру ка Вуковом споменику, на позицији ЕДБ стуба
испред кућног броја 123 ;
 „Поп Стојанова“ за линије 6А и 7А у смеру ка улици Устаничка, на позицији ЕДБ стуба испред
кућног броја 238 - 37,0м после пешачког прелаза који се налази у зони раскрснице са
улицом Поп Стојанова;
 „Поп Стојанова“ за линије 6А и 7А у смеру ка Вуковом споменику, на позицији ЕДБ стуба
испред кућног броја 159 - 48,0м после пешачког прелаза који се налази у зони раскрснице са
улицом Тршћанска;
 „Лион“ за линије 6А и 7А у смеру ка улици Устаничка, на позицији ЕДБ стуба испред улаза у
ЈП "Путеви Србије", 25,0м после пешачког прелаза који се налази између 2 трамвајска
стајалишта "Лион";

 „Лион“ за линије 6А и 7А у смеру ка Вуковом споменику, на позицији ЕДБ стуба испред кућног
броја 195 - 25,0м после пешачког прелаза који се налази између 2 трамвајска стајалишта
"Лион";
 „Врачарска 1“ за линије 9А и 9А1 у улица Баштованска, у висини постојећег трамвајског
стајалишта, 30,0 метара после постојећег пешачког прелаза;
 „Врачарска 1“ за линије 9А и 9А1, улица Баштованска, у висини постојећег трамвајског
стајалишта, непосредно испред постојећег пешачког прелаза;
 „Савска (окретница)“, за линије 3А, 91, 92, 551и 553, улица Савска бр. 2, у висни челичног
стуба јавне расвете у делу саобраћане траке непосредно пре десног скретања ка објекту
поште;
 „Савска (окретница)“, за линије 3А, 91, 92, 551и 553 улица Савска бр. 5, у висни челичног
стуба јавне расвете 7м пре колског прилаза наведеном кућном броју.

На измењеном делу трасе возила ЈГП-а користиће постојећа стајалишта.
Ноћни саобраћај:
 возила са линије 51Н , у оба смера, ће саобраћати као и возила са дневне линије 36;
 возила са линије 601Н, у оба смера, ће саобраћати као и возила са дневне линије 601.

