ИНФОРМАЦИЈА
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА
у ТЕРАЗИЈСКОМ ТУНЕЛУ

Због радова на редовном одржавању и прању Теразијског тунела, од стране ЈКП „Београд
пут“, током ноћи, у периоду од понедељка 16.05. до 30.05.2022. године, делимично се
мења се траса линија ЈГП-а, која ће се одвијати у две фазе. За време извођења радова по
фазама, извођач ће поставити саобраћајну сигнализацију, тако да ће се саобраћај одвијати
кроз Теразијски тунел у смеру ка Новом Београду.

Фаза I - за саобраћај ће бити затворена страна тунела, у смеру ка Новом Београду, у периоду
од 22:00 до 06:00 часа, од понедељка 16./17.05. до недеље 22./23.05.2022. године,

Фаза II - за саобраћај ће бити затворена страна тунела, у смеру ка центру града, у периоду
од 22:00 до 06:00 часа, од понедељка 23./24.05. до недеље 29./30.05.2022. године.

У овим периодима, делимично се мења траса линија ЈГП-а: 16, 27Е, 35, 65, 77, 95 и ЕКО1, које
саобраћају кроз Теразијски тунел, на следећи начин:
 возила са линија 16, 27Е, 35 и 95, у смеру ка центру града, ће саобраћати: Бранкова
– Зелени венац – Призренска – Теразије - Коларчева – Трг Републике – Француска –
терминус Трг Републике – Булевар деспота Стефана и даље редовним трасама.
 возила са линија 65 и 77, у смеру ка центру града, ће саобраћати: Бранкова –
Призренска – Теразије - Коларчева – Македонска и даље редовним трасама.
 возила са линије ЕКО1, у смеру ка Вуковом споменику ће саобраћати: Бранкова –
Зелени венац – Призренска – Теразије – Трг Николе Пашића и даље редовном трасом.
Стајалишта:
 Измешта се стајалиште "Дом омладине", за линије 16, 27Е, 35 и 95, у смеру ка
Панчевачком мосту, из ул. Дечанске, на Трг Републике. Наведене линије ће користити
стајалиште "Трг Републике", заједно са линијама 24 и 26 (у смеру ка Дорћолу).

Возила са ноћних линија: 15Н, 68Н, 75Н, 603Н, 704Н и 706Н ће, у смеру ка Тргу Републике,
саобраћати: Призренском и Коларчевом.

