ИНФОРМАЦИЈА
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА
НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ И САВЕ МАШКОВИЋА
У склопу радова на изградњи саобраћајне везе Борска – петља „Ласта“, доћи ће до потпуног
затварања за саобраћај раскрснице улица Војводе Степе и Саве Машковића и аутобуске окретнице
на Вождовацу у периоду од понедељка 19.07. до 23.08.2021. године, због чега се мења режим
рада линија јавног превоза, на следећи начин:
Трамвајски саобраћај
 Трамваји са линија 9, 10 и 14 ће саобраћати до старе окретнице на Вождовцу и носиће
ознаке 9Л, 10Л и 14Л.
 Успоставља се привремена аутобуска линија 9А, која ће саобраћати на релацији: Бањица 2 –
Кумодраж 2.
Траса линије у оба смера: „Бањица 2“ – Паунова – Баштованска – Бебелова - интерна
саобраћајница у зони терминуса „Вождовац“ - Војводе Степе - Булевар Пеке Дапчевића „Кумодраж 2“.
Тролејбуски саобраћај
 Тролејбуси са линија 40 и 41 ће и даље саобраћати до старе окретнице на Бањици и носиће
ознаке 40Л и 41Л.
 Возила са привремено успостављене аутобуске линије 41А на релацији Бањица – Бањица 2,
ће саобраћати у оба смера: Бањица (стара окретница) - Црнотравска – Паунова – Бањица 2.
Аутобуски саобраћај
 Аутобуси са линије 33 у оба смера ће саобраћати: Војводе Степе - Љуба Вучковића –
Кумодрашка - Булевар Пека Дапчевића - Војводе Степе и даље редовном трасом.
 Аутобуси са линије 49 у оба смера ће саобраћати: Црнотравска - Паунова – Баштованска Бебелова - интерна саобраћајница у висини терминуса „Вождовац“ - Војводе Степе Булевар Пека Дапчевића - Вождовачки кружни пут и даље редовно у насељу „Степа
Степановић“.
 Аутобуси са линије 50 у оба смера ће саобраћати: Вождовачки кружни пут - Булевар Пека
Дапчевића - Војводе Степе - интерна саобраћајница у висини терминуса „Вождовац“ –
Бебелова – Баштованска - Бахтијара Вагабзаде и даље редовном трасом.
 Возила са линија 400, 403, 405, 406, 407, 408 и 503 ће саобраћати на релацији терминус
„Бањица 2“ – периферни терминуси.
 Возила са минибус линије 406Л у оба смера ће саобраћати од терминуса „Бањица 2“ Паунова - Баштованска – Бебелова - интерна саобраћајница у висини терминуса „Вождовац“
- Војводе Степе и даље редовном трасом.

 Возила са минибус линије 409 саобраћаће на редовној траси, с тим што не улази у

окретницу „Вождовац“, па ће као терминусно полазно/долазно користити стајалиште
„Бањица 2“.

Аутобуси са линија 47, 48, 78, 401 и 402 ће саобраћати на редовним трасама.

Стајалишта:
Привремено се укидају стајалишта:





„Вождовац“, „Бебелова“, „Врачарска“ и „Бањица“ у оба смера, за линије 9, 10 и 14;
„Саобраћајни факултет“, „Вождовац“ и „Милића Маринковића“ у оба смера, „Кумодраж 2“ у
смеру ка граду, за линију 33;
„Вождовац“ – терминус, за линије 400, 403, 405, 406, 407, 408, 409 и 503;
„Баштованска“ и „Крагујевачких ђака“ у оба смера, за линије 400, 403, 405, 406, 407, 408 и
503.

Привремено се успостављају стајалишта:


-

„Дарвинова 1“ у улицу Љубе Вучковића, за линију 33 у смеру ка граду, на позицију ЕДБ
стуба, oкo 5 метара испред пешачког прелаза у зони раскрснице улице Љубе Вучковића и
Милке Гргурове.
за линије 9Л, 10Л и 14Л, у зони техничке окретнице:
излазно стајалиште „Вождовац 1“, у ул. Војводе Степе, у висини скретнице ка техничкој
окретници,
полазно стајалиште „Вождовац 1“, у ул. Војводе Степе, након изласка из окретнице, у
висини кућног броја 374.

И даље су укинута стајалишта:





„Паунова“ у улици Црнотравска у смеру ка Миљаковцу 3 за линију 50,
„Паунова“ у улици Црнотравска у смеру ка терминусу „Вождовац“ за линије 49, 50,400, 403,
405, 406, 407, 408, 409 и 503,
„Трошарина“ у улици Саве Машковића у оба смера, за линије 49 и 50,
„Пет Солитера“ у улици Бахтијара Вагабзаде у оба смера, за линију 50.

И даље ће функционисати привремено успостављена стајалишта:



„Паунова 1“ у улици Баштованска код кућног броја 8, на позицији ЕДБ стуба који се налази
око 90 метара после зоне раскрснице са улицом Паунова – смер ка улици Бахтијара
Вагабзаде за линију 50;
„Паунова 1“ у улици Баштованска у висини трамвајске окретнице „Бањица“ односно у висини
ЕДБ стуба који се налази око 75 метара после зоне раскрснице са улицом Паунова – смер ка
улици Бебелова за линије 49 и 50;

На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта јавног превоза.

