
 

 

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

У СЕВЕРНОМ БУЛЕВАРУ 
 
 

Због извођења радова на одржавању коловоза у Северном булевару на делу од кружног тока 
код Омладинског стадиона до раскрснице са улицом Љубице Луковић, које ће изводити „ПЗП 
Пожаревац“ д.о.о. у периоду од 01.08. до 31.08.2018. године, мења се режим рада 
линија ЈГП-а. 
 

1. За време извођења радова у оквиру фазе 1 у периоду од 01.08. до 15.08.2018. 
године, биће затворена саобраћајна трака у Северном булевару за смер кретања од 
кружног тока код Омладинског стадиона ка раскрсници са улицом Љубице Луковић, при 
чему ће доћи до измене режима рада линија на следећи начин: 
 минибусеви са линије 66 у смеру према Научно – технолошком парку „Звездара“ ће 

саобраћати: Рузвелтова – Светог Николе – Вељка Дугошевића и даље редовном 
трасом, а у супротном смеру редовном трасом; 

 аутобуси са линије 74 у смеру према Бежанијској коси ће саобраћати: Мије 
Ковачевића - Рузвелтова и даље редовном трасом, а у супротном смеру редовном 
трасом. 
 

Стајалишта: 

 Укидају се стајалишта: 
- за линије 66 и 74: „ВМЦ Карабурма“, „Сервиси“, Љубице Луковић“ и „Панте 

Срећковића“ у смеру кретања према Научно – технолошком парку „Звездара“ и 
Бежанијској коси; 

- за линију 66: „Ново гробље“, „Ватрогасна команда“ и „Омладински стадион“ у 
смеру кретања према Научно – технолошком парку „Звездара“; 

- за линију 74: „Вељка Дугошевића“, „Топличка“ и „Браће Рибникар“ у смеру 
кретања према Бежанијској коси. 

  
 Успоставља се стајалиште за линију 66 у улици Вељка Дугошевића, испред кућног 

броја 22 у смеру кретања према Научно – технолошком парку „Звездара“. 
 

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

Возила са ноћне линије 27Н у смеру ка Тргу републике саобраћаће као и возила са линије 
74. 

 

 

 

 

 

2. За време извођења радова у оквиру фазе 2 у периоду од 16.08. до 31.08. 2018. 
године, биће затворена саобраћајна трака у Северном булевару за смер кретања од 
раскрснице са улицом Љубице Луковић ка кружном току код Омладинског стадиона, при 
чему ће доћи до измене режима рада линија на следећи начин: 

 



 минибусеви са линије 66 у смеру према Вуковом споменику ће саобраћати: Вељка 
Дугошевића – Светог Николе - Рузвелтова и даље редовном трасом, а у супротном 
смеру неће мењати трасу; 

 аутобуси са линије 74 у смеру према Миријеву ће саобраћати: Рузвелтова - Мије 
Ковачевића и даље редовном трасом, а у супротном смеру неће мењати трасу. 

 
Стајалишта: 
 

 Укидају се стајалишта:  
- за линије 66 и 74: „ВМЦ Карабурма“, „Сервиси“, Љубице Луковић“ и „Панте 

Срећковића“ у смеру кретања према Вуковом споменику и Миријеву; 
- за линију 66: „Ново гробље“, „Ватрогасна команда“ и „Омладински стадион“ у смеру 

кретања према Вуковом споменику 
- за линију 74: „Вељка Дугошевића“ и „Браће Рибникар“ у смеру кретања према 

Миријеву. 

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

Возила са ноћне линије 27Н у смеру ка Миријеву саобраћаће као и возила са линије 74. 

Обавезује се Служба за управљање саобраћајем да наведени режим саобраћаја испрати на 
терену. 
 
 
 

                                                                                                 
 


