
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
о измени режима рада линија ЈГП-а, због радова у улицама  
Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина и Марка Христића 

 

 

Због извођења радова на редовном одржавању, које изводи Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, од среде 18.11. до 13.12.2020. године, доћи ће до 
затварања за саобраћај следећих саобраћајница:  
 

 Јурија Гагарина – затвара се цео смер улице на делу од силазне рампе са Моста на 
Ади до улице Марка Христића (половина раскрснице са улицом Антифашистичке 
борбе ће бити у функцији); 

 Антифашистичке борбе – смер од улице Јурија Гагарина до улице Булевар Милутина 
Миланковића и крајње две десне саобраћајне траке у смеру од улице Булевар 
Милутина Миланковића до улице Јурија Гагарина; 

 Марка Христића – смер од улице Јурија Гагарина до улице Булевар Црвене Армије. 
 
при чему се мења режим рада линија ЈГП-а, на следећи начин: 
 

 Аутобуси са линије 85 ће саобраћати: 
- у смеру ка Борчи: Мост на Ади – Јурија Гагарина – Булевар Милутина 

Миланковића – Булевар Црвене армије – Ђорђа Станојевића и даље редовном 
трасом; 

- у смеру ка Бановом брду, линија ће саобраћати редовном трасом; 
 

 Аутобуси са линије 89 ће саобраћати: 
- у смеру ка Блоку 72: Мост на Ади – Јурија Гагарина – Булевар Милутина 

Миланковића – Булевар Црвене Армије – Марка Христића – Јурија Гагарина и 
даље редовном трасом; 

- у смеру ка Видиковцу, линија ће саобраћати редовном трасом; 
 

 Аутобуси са линије 94 ће саобраћати: 
- у смеру ка Реснику, линија ће саобраћати редовном трасом; 
- у смеру ка терминусу Нови Београд /Блок 45/: Мост на Ади – Јурија Гагарина – 

Булевар Милутина Миланковића и даље редовном трасом; 
 

 Аутобуси са линије 95  ће саобраћати: 
- у смеру ка терминусу Нови Београд /Блок 45/: Булевар Милутина Миланковића – 

Булевар Црвене Армије – Марка Христића – Јурија Гагарина и даље редовном 
трасом; 

- у смеру ка Борчи: Јурија Гагарина – Булевар Милутина Миланковића – 
Милентија Поповића и даље редовном трасом;  

 
Стајалишта: 
 
 Привремено се укидају стајалишта: 

- за линију 85: „Блок 42“ и „Булевар Црвене армије“ у смеру ка Борчи; 
- за линију 89: „Блок 42“ у смеру ка Блоку 72; 
- за линију 94: „Блок 42“ и „Железничка станица Нови Београд“ у смеру ка Блоку 45; 
- за линију 95: „Блок 42“, „Железничка станица Нови Београд“ у оба смера и 

„Милутина Миланковића“ у смеру ка Борчи. 
 

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


