
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
о измени режима рада линија ЈГП-а због  
радова у улици Партизанске  Авијације 

 
 
Због радова на редовном одржавању коловоза у улици Партизанске Авијације, на делу између 
раскрсница Стојана Аралице и Марка Челебоновића, које ће изводити ЈКП "Београд пут", у 
периоду од четвртка 01.12.2022. године од 09:00 часова до 05.12.2022. године, доћи ће 
до затварања за саобраћај десне коловозне траке улице Партизанске Авијације (гледано у смеру ка 
Бежанијској коси), при чему ће се лева коловозна трака (гледано у смеру ка Бежанијској коси) 
користити за двосмерно одвијање саобраћаја, мења се режим рада линија ЈГП-а превоза на 
следећи начин: 
 

 

 возила са линија 74, 75 и 75Н ће саобраћати:  
 у смеру ка Бежанијској коси: Партизанске Авијације - Пеђе Милосављевића - Др Хуга 

Клајна и даље редовном трасом;  
 у смеру ка граду ће саобраћати редовним трасама; 

 возила са линије 76, 612 и 708 ће саобраћати: 
 у смеру ка Бежанијској коси: Партизанске Авијације - Пеђе Милосављевића - Др Хуга 

Клајна – (Марка Челебоновића линије 612 и 708) – (Рајкова линија 76) и даље редовном 
трасом; 

 у смеру ка граду ће саобраћати редовним трасама; 
 
 

Стајалишта: 
Привремено се укидају стајалишта:  

 „Др Хуга Клајна“  у смеру ка Бежанијској коси, за линије 74, 75, 76, 612, 708 и 75Н; 
 „Пеђе Милосављевића“,  у смеру ка Бежанијској коси, за линије 74, 75 и 75Н; 

 
 

Привремено се измешта стајалиште: 
 „Николе Добровића“ у улицу Партизанске авијације, на позицију око 40 метара после 

зоне раскрснице са улицом Марка Челебоновића у смеру ка Бежанијској коси, за линије 
74, 75, 76, 612, 708 и 75Н; 
 

Привремено се успоставља стајалиште: 
 „Пеђе Милосављевића 1“ у улици Пеђе Милосављевића, на позицији непосредно испред 

зоне раскрснице са улицом Др Хуга Клајна у смеру ка Бежанијској коси, за линије бр. 74, 
75 и 75Н док ће возила са линија бр. 76, 612 и 708 користити редовно стајалиште „Пеђе 
Милосављевића“ у смеру ка Земуну. 

 
 


