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ИНФОРМАЦИЈА
О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ЛИНИЈА ЈГП-а
ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА МАРАТОНА
Због одржавања "30. Београдског маратона 2017", дана 22. априла 2017. године (субота) у
периоду 09.00 -16.00 часова, важиће посебна организација саобраћаја на линијама ЈГП-а.

Уколико користите јавни градски саобраћај, препоручујемо:
1. За везу Земуна и Новог Београда са старим делом Београда, користити линије бр. 17, 18, 78,
88, 89 и 94, које ће саобраћати на следећи начин:
 линија бр. 17 ће саобраћати, на релацији: Коњарник - Земун /Горњи град/, следећом трасом:
Устаничка – редовном трасом до Булевара Арсенија Чарнојевића - ауто- пут Београд – Загреб
- ауто-пут за Нови Сад – Солунска – Купрешка - Крајишка – Гетеова - Првомајска (у повратку
Пазовачки пут - Првомајска) – Горњоградска - Угриновачка - Новоградска (Добровољачка) Цара Душан - Земун /Горњи град/;
 линија бр. 18 ће саобраћати на релацији: Земун (Бачка) - Медаковић 3, следећом трасом:
Земун Бачка - Угриновачка – Рада Кончара - Првомајска (у повратку Пазовачки пут Првомајска) – Гетеова – Крајишка – Купрешка – Солунска - ауто-пут за Нови Сад, aуто-пут
Београд - Загреб и даље редовном трасом ка Медаковићу 3;
 линија бр.78 делимично мења трасу, у оба смера ће саобраћати: Земун /Нови град/ Купрешка – Солунска - ауто-пут за Нови Сад - ауто-пут Београд – Загреб – Булевар Арсенија
Чарнојевића до Аутокоманде и даље редовном трасом ка Бањици;
 линија 88, ће саобраћати на релацији: Железник – Блок 20, следећом трасом: Железник редовном трасом до Булевара Арсенија Чарнојевића - Сава центра - Владимира Поповића Блок 20;
 линија бр. 89 ће саобраћати, на релацији: Видиковац - Блок 72, следећом трасом: Видиковац редовна траса до Моста на Ади - Булевар војводе Мишића – Газела – Булевар Арсенија
Чарнојевића – Аутопут Београд - Загреб – искључење за Бежанијску косу – Партизанске
авијације – Марка Челебоновића – др Хуга Клајна – Недељка Гвозденовића – Сурчинска – др
Ивана Рибара - Интерна саобраћајница између насеља др Иван Рибар и Милеве Марић
Анштајн – Блок 72;
 линија бр. 94 ће на релацији Миљаковац 1 – Нови Београд/Блок 45/, саобраћати уместо
мостом преко Аде од болнице „Драгише Мишовић“, следећом трасом: Булевар кнеза
Александра Карађорђевића - Булевар војводе Путника – Газела - Булевар Арсенија
Чарнојевића – аутопут Београд – Загреб - Партизанске Авијације - Марка Челебоновића - др
Хуга Клајна - Недељка Гвозденовића – Сурчинска - др Ивана Рибара - Блок 45;
 линије из правца Батајнице бр. (704, 705, 706, 706Е и 707) ће саобраћати на потезу Кеј
ослобођења - периферни терминуси.
2. За насеље Бежанијска коса користити линије бр. 74 и 75, које ће од СЦ "11 Април" ићи ауто
путем до Сава Центра и назад, чиме се остварује веза са линијама бр. 17, 18 и 88 и
трамвајским линијама бр. 7, 9, 11 и 13;
3. Линије из правца Сурчина и Ледина се упућују на Блок 45, где се остварује веза са
трамвајским линијама бр. 7, 9, 11 и 13;

4. линија бр.601, у оба смера саобраћа: Сурчинска - Недељка Гвозденовића - др Хуга Клајна Марка Челебоновића - Партизанске авијације - излаз на ауто-пут Београд – Загреб – Булевар
Арсенија Чарнојевића - Савска - Главна железничка станица;
5. линија бр. 610, ће саобраћати на релацији: Бежанијска коса - Јаково, следећом трасом:
Бежанијска коса - Недељка Гвозденовића – Сурчинска – редовном трасом до Јакова;
6. линије бр. 607, 612, 613 и 711, ће уместо до терминуса Нови Београд „Павиљони“ саобраћати
на скраћеној траси до терминуса „Ново Бежанијско гробље“, на делу од раскрснице ауто-пута
Београд–Загреб – ауто-пут за Нови Сад до терминуса Ново Бежанијско гробље, следећом
трасом: ауто-пут за Нови Сад - Марка Челебоновића - Ново Бежанијско гробље;
7. линија бр.611 ће, саобраћати на релацији: Добановци – Сава центар, следећом трасом:
аутопута Београд – Загреб - Булевар Арсенија Чарнојевића - Сава центар - Владимира
Поповића, где се окреће испод петље полукружно кроз разделно острво;
8. линије бр. 27Е, 35 и 43, ће саобраћати на скраћеној траси до Трга Републике, гледано из
правца Панчевачког моста;
9. линија бр. 73 ће саобраћати, на релацији: Батајница - Блок 45, од Пупиновог моста до Блока
45, следећом трасом: Цара Душана - ауто-пут за Нови Сад - Марка Челебоновића - др Хуга
Клајна - Недељка Гвозденовића – Сурчинска - др Ивана Рибара - Блок 45;
10. линија бр. 84, ће саобраћати, на релацији: Нова Галеника – Блок 20, следећом трасом: Цара
Душана, Добровољачка (Новоградска), Угриновачка, Горњоградска, (Првомајска, Пазовачки
пут у смеру ка Блоку 20) (Првомајска у смеру ка Новој Галеници), Гетеова, Крајишка,
Купрешка, Солунска, ауто-пут за Нови Сад, ауто-пут Београд – Загреб, ауто-путем до Сава
центра, Владимира Поповића, Блок 20;
11. линија бр. 85, у оба смера, ће саобраћати, на делу од Радничке улице до Пупиновог моста
следећом трасом: Булевар војводе Мишића, Газела, Булевар Арсенија Чарнојевића, аутопутем Београд – Загреб, ауто-пут за Нови Сад, Угриновачка, Банатска и даље редовном
трасом;
12. За везу Бањице са центром града, од првих полазака до 16.00 часова, користити аутобуску
линију бр. 41А, која ће саобраћати на релацији: Бањица 2 - Адмирала Гепрата.
Траса линије 41А, од Бањице 2 до Мостара, поклапа се са трасом тролејбуске линије 41 Мостарска петља – Дринска – Сарајевска - Хајдук Вељков венац - Балканска - Адмирала
Гепрата, а у супротном смеру (ка Бањици 2) трасом линије бр.41.
Од 09:00-11:00 часова, возила скрећу из Сарајевске у Немањину (до Главне железничке
станице) и преко Савске улице и Мостарске петље се враћају на Бањицу.
13. За везу Бановог Брда са центром града, линије бр. 37, 51, 52, 53, 56 и 58 ће у периоду 09:0015.00 часова, саобраћати на потезу Савски трг - периферни терминуси.
Линија бр. 23 ће из правца Бановог брда саобраћати на релацији: Адмирала Гепрата –
Видиковац.
Од 09:00-11:00 часова возила скрећу из Сарајевске у Немањину (до Главне железничке
станице) и преко Савске улице се враћају назад ка Видиковцу;
14. Из правца Карабурме саобраћа линија бр. 23, на релацији: Карабурма 2 – Вуков споменик
(редовном трасом до Таковске – лево у 27. марта - Краљице Марије – Рузвелтова – Мије
Ковачевића – Вишњичка и даље редовно ка Карабурми 2);
15. Линије у централној градској зони за време Маратона ће имати делимично измењене трасе
или ће се повремено обустављати;
16. Због демонтаже бине до 19.00 часова биће обустављен саобраћај у улицама: Краља Милана,
Теразијама, Коларчевој, при чему ће доћи до следећих измена:




линије бр. 19, 21, 22, 29 и 31, ће саобраћати на релацији: Трг Славија – периферни терминуси
(од првих јутарњих полазака до 19.00 часова ).
линије бр. 24, 26, 27, 37 и 44, у оба смера, ће саобраћати преко Трга Републике - Македонске
- Дечанске - Булевара краља Александра.
За остале линије у централној зони важно је следеће:

17. линије:
- бр. 16 са Карабурме 2 и бр. 95 из Борче 3, ће саобраћати до Трга Републике, а
- бр. 65 са Звездаре 2 и бр. 77 са Звездаре (из Чингријине) ће саобраћати до Студентског
трга;
18. Трамвајске линије у централној зони ће радити у редовном режиму уз делимичну измену
траса или обуставу саобраћаја;

Ноћни саобраћај 21/22.04.2017. године (петак/субота)
Линије ноћног саобраћаја, које иду преко Теразија, у оба смера, мењају трасу и од Трга Републике
саобраћају: Македонска – Дечанска - Булевар краља Александра - Кнеза Милоша - Немањина и преко
Славије својим редовним трасама.
Укидају се стајалишта "Теразије" и "Београђанка".
Возила ће стајати код Скупштине (стајалиште Пионирски парк) и код Лондона.
Стајалиште "Трг Републике" код "Инекса" се измешта код "Дунав осигурања".
За информације о тренутном режиму саобраћаја грађани се могу обратити Оперативно
контролном центру Секретаријата за јавни превоз на број телефона: 3300-803 и
Диспечерском центру ГСП Београд (тел: 3664-040 и 3664-022).

Секретаријат за јавни превоз

