ИНФОРМАЦИЈА
о измени режима рада линија ЈГП-а због радова у улицама
Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина, Марка Христића и Ђорђа Станојевића
Због извођења радова на изградњи инсталација, које изводи Дирекцији за грађевинско земљиште
и изградњу Београда, у периоду од 31.07. од 08:00 часова до 31.08.2020. године, доћи ће
до затварања за саобраћај следећих саобраћајница:
1. десне коловозне траке улице Антифашистичке борбе (смер према Блоку 45) на делу од
Булевара Хероја са Кошара до раскрснице са улицом Јурија Гагарина;
2. десне коловозне траке улице Јурија Гагарина (смер према Блоку 45) на делу од улице
Антифашистичке борбе до улице Марка Христића, при чему ће се коловозна трака за смер
према граду користити за двосмерно одвијање саобраћаја;
3. две десне саобраћајне траке улице Марка Христића (смер према улици Јурија Гагарина) на
делу од улице Ђорђа Станојевића до позиције непосредно испред стајалишта „Булевар
црвене армије“;
4. десне коловозне траке улице Ђорђа Станојевића (смер према улици Милутина Миланковића)
непосредно испред саме зоне раскрснице са улицом Марка Христића, при чему ће се
коловозна трака за смер према улици Омладинских бригада, на делу од излаза из
трамвајског погона до Булевара Хероја са Кошара користити за двосмерно одвијање
саобраћаја.
Због затварања наведених саобраћајница у периоду од 31.07. од 08:00 часова до 31.08.2020.
године, доћи ће до измене режима рада линија јавног превоза на следећи начин:


Возила са минибус линије 60, у смеру ка терминусу Нови Београд /Топлана/ ће саобраћати:
Савски насип - Јурија Гагарина - полукружно у зони раскрснице са улицом Булевар
Милутина Миланковића - Јурија Гагарина - Савски насип и даље редовном трасом;
У смеру ка терминусу Зелени венац линија ради у редовном режиму.



Аутобуси са линије 85 ће саобраћати:
- у смеру ка Борчи: Јурија Гагарина - Антифашистичке борбе – Булевар Милутина
Миланковића - Ђорђа Станојевића и даље редовном трасом;
- у смеру ка Бановом брду: Ђорђа Станојевића - Булевар црвене армије - Јурија Гагарина
и даље редовном трасом;



Линија 89 и ЕКО 1 раде у редовном режиму.



Аутобуси са линије 94, у смеру ка Реснику, ће саобраћати: Јурија Гагарина – Омладинских
бригада – Булевар Милутина Миланковића – Ђорђа Станојевића – Марка Христића – Јурија
Гагарина и даље редовном трасом;
У смеру ка терминусу Нови Београд /Блок 45/ линија ради у редовном режиму.



Аутобуси са линије 95 у смеру ка терминусу Нови Београд /Блок 45/ ће саобраћати:
Милентија Поповића – лево у Булевар Милутина Миланковића – Јурија Гагарина и даље
редовном трасом.
У смеру ка Борчи линија ради у редовном режиму.

Стајалишта:
 Привремено се укидају стајалишта:
- „Милутина Миланковића“ и „Железничка станица Нови Београд“ у смеру ка улици Јурија
Гагарина за линије 60, 94 и 95;
- „Блок 42“ у смеру Блоку 45 и Борчи за линије 85, 89, 95 и АДА2, као и за ноћну линију
601Н;

Стајалиште „Булевар Црвене армије“ у улици Марка Христића у оба смера за линију 85 је и даље
укинуто.
 Успостављају се привремена стајалишта:
- „Ђорђа Станојевића 1“ у Булевару Црвене армије, на позицији ЕД стуба који се налази
око 60 метара после раскрснице са улицом Ђорђа Станојевића, за линију 85.
- „Антифашистичке борбе 1“ у улици Јурија Гагарина у смеру ка периферији на позицији
ЕД стуба у висини билборда на око 130 метара пре раскрснице са улицом
Антифашистичке борбе, за линије 89, 95 и АДА 2;
Аутобуси са ноћне линије 601Н (полазак у 23.55 са привременог терминуса у Балканској улици), у
смеру ка Сурчину, ће саобраћати: Јурија Гагарина - Антифашистичке борбе - Милутина
Миланковића - Ђорђа Станојевића и даље редовно.

На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта ЈГП-а.

