ИНФОРМАЦИЈА
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ
РАДОВА НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ
Због извођења радова на Тргу Републике и потпуне обуставе саобраћаја у зони Трга Републике, на потезу од
Коларчеве, Македонске, Француске и Доситејеве, од понедељка 01.04.2019. до 15.06.2019.године, мења
се режим рада линија ЈГП-а на следећи начин:
 Укидају се тролејбуске линије бр. 19, 28 и 41;
 Тролејбуске линије бр. 21, 22 и 29 биће скраћене до Трга Славија и саобраћаће као локалне линије:
o 21Л (Трг Славија - Учитељско насеље);
o 22Л (Трг Славија - Крушевачка);
o 29Л (Трг Славија - Медаковић 3);
 Појачава се тролејбуска линија бр. 40;
Тролејбусима ће кроз зону радова на Тргу Републике бити омогућен излаз из гараже у периоду од 03:40
до 07:00 часова и повратак у периоду од 20:00 до 01:30 часова.
 Успоставља се привремена аутобуска линија 22А (Трг Славија - Палата „Албанија“). Линију ће
опслуживати 2 соло возила (СП „Космај“).
 Возила са аутобуских линија бр. 27 и 31 ће саобраћати до привременог терминуса испред Палате
„Албанија“ .
 Возила са аутобуских линија бр. 24, 26, 37 и 44 ће саобраћати:
- у смеру ка периферији: Француска - кроз терминус „Трг Републике“ - Булевар деспота Стефана Браће Југовића - Дечанска – Трг Николе Пашића и даље редовном трасом;
- у смеру ка Дорћолу: Дечанска - Браће Југовић - Француска и даље редовном трасом.
 Возила са аутобуских линија бр. 32Е, 43 и 96 ће у смеру ка терминусу „Трг Републике“ саобраћати:
Булевар деспота Стефана – Браће Југовић – Француска – терминус „Трг Републике“.
 Стајалишта:
Укидају се стајалишта:
 Терминус „Трг Републике“ за линију : 27;
 Терминус „Студентски трг“ за линије 19, 21, 22, 28, 29, 31 и 41;
 „Трг Републике“, у оба смера за линије : 24, 26, 37 и 44;
 „Теразије“ у смеру ка Тргу Републике за све линије;
 „Македонска“, у оба смера, за линије 28 и 41.
Успостављају се стајалишта:
 „ Трг Републике“ у улици Француској, у смеру ка периферији, у висини улаза на сцену „ Раша Плаовић“
Народног позоришта за линије: 24, 26 ,37 и 44;
 у зони привремене окретнице испред Палате „Албанија“, излазно стајалиште пре уласка у окретницу и
полазно стајалиште непосредно испред Призренске улице, за линије: 22А, 27 и 31;

„Трг Славија“ на тргу Славија, између улица Краља Милана и Немањина, за линије јавног превоза бр.
21Л, 22Л и 29Л (полазно стајалиште), као и за линију јавног превоза бр. 22А (завршно стајалиште);
 „Трг Славија“ на тргу Славија, у продужетку улице Макензијева, непосредно пре раскрснице са улицом
Београдска за линије јавног превоза бр. 21Л, 22Л и 29Л (завршно стајалиште), као и за линију јавног
превоза бр. 22А (полазно стајалиште).
Линије ноћног превоза у измењеном режиму ће саобраћати:










Линија бр. 15Н:
 задржава постојеће полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 32Е);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Дечанска - Браће Југовић – Француска - ТРГ
РЕПУБЛИКЕ;
Линија бр. 26Н:
 У смеру ка периферији улицама: Француска - ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 96) - Дечанска Трг Николе Пашића - Булевар краља Александра и даље редовном трасом;
 у смеру ка Дорћолу улицама: Дечанска - Браће Југовић - Француска и даље редовном трасом;
Линија бр. 27Н:
 задржава постојеће полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ (испред ПОШТЕ у Булевару деспота Стефана);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Светогорска – Македонска - Браће Југовић - ТРГ
РЕПУБЛИКЕ;
Линије бр. 29Н, 31Н, 33Н, 37Н, 47Н, 48Н и 51Н – ПАЛАТА „АЛБАНИЈА“
 полазно - новоуспостављено стајалиште на Теразијама испред Призренске улице;
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ – новоуспостављено стајалиште ТЕРАЗИЈЕ на новој позицији
испред ЕУРОБАНКЕ;
Линија бр. 32Н:
 задржава постојеће полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 27);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Светогорска – Македонска - Браће Југовић - Француска
- ТРГ РЕПУБЛИКЕ;

















Линија бр. 56Н, 301Н и 511Н:
 задржава постојеће полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 96);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Дечанска - Браће Југовић – Француска - ТРГ
РЕПУБЛИКЕ;
Линија бр. 68Н:
 полазак са стајалишта ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 32Е);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Бранкова - Теразијски тунел – Дечанска - Браће Југовић
– Француска - ТРГ РЕПУБЛИКЕ;
Линија бр. 75Н:
 полазак са стајалишта ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 32Е);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Бранкова - Теразијски тунел – Дечанска - Браће Југовић
– Француска - ТРГ РЕПУБЛИКЕ;
Линија бр. 101Н:
 задржава постојеће полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ (испред ПОШТЕ у Булевару деспота Стефана);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“: Булевар деспота Стефана - Браће Југовић – Француска - Булевар
деспота Стефана - ТРГ РЕПУБЛИКЕ;
Линија бр. 202Н:
 задржава постојеће полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 27);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Дечанска - Браће Југовић – Француска - ТРГ
РЕПУБЛИКЕ;
Линија бр. 304Н:
 полазак са стајалишта ТРГ РЕПУБЛИКЕ (испред ПОШТЕ у Булевару деспота Стефана) затим Булевар
деспота Стефана - Џорџа Вашингтона - Таковска и даље редовном трасом;
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама : Светогорска – Македонска - Браће Југовић – ТРГ
РЕПУБЛИКE;
Линија бр. 60Н и 706Н:
 полазак са стајалишта ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 27);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама: Бранкова - Теразијски тунел – Дечанска - Браће Југовић
– Француска - ТРГ РЕПУБЛИКЕ;
Линија бр. 704Н:
 полазак са стајалишта ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 32E);
 у смеру ка терминусу „Трг Републике“ улицама : Бранкова - Теразијски тунел – Дечанска - Браће
Југовић – Француска - ТРГ РЕПУБЛИКЕ.

