
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
о измени режима рада линија ЈГП-а због радова на реконструкцији улицa   

Џорџа Вашингтона и Цара Душана 
 
 
У склопу радова на реконструкцији и уређењу улица Џорџа Вашингтона ( део између улица 
Таковске и Скадарске) и Цара Душана (део између улица Скадарске и Француске),  у 
периоду од петка 16.08. до 07.11.2019.године, мења се режим рада линија ЈГП-а, на 
следећи начин:     
 

 возила са линије број 5А, у оба смера, ће саобраћати: Дорћол /СРЦ „Милан Гале 
Мушкатировић/“ - Тадеуша Кошћушка - Цара Душана – Француска – Трг Републике – 
Македонска - Дечанска - Трг Николе Пашића -  Булевар краља Александра - Вуков 
споменик; 

 
 возила са линије број  79, у оба смера, ће саобраћати: Дорћол /СРЦ „Милан Гале 

Мушкатировић/“ - Тадеуша Кошћушка - Цара Душана - Венизелосова - Поенкареова – 
Цвијићева - Димитрија Туцовића и даље редовном трасом. 
 
 

 Стајалишта:  
Привремено  се укидају стајалишта: 

o „Пијаца Скадарлија“ у оба смера, за линију 5А и 79; 
o „Главна пошта“ у смеру ка Дорћолу, за линију 5А; 
o привремено стајалиште „Главна пошта 1“, у смеру ка Вуковом споменику, за линију 

5А; 
o „Булевар деспота Стефана“ у оба смера, за линије 5А и 79; 
o привремено стајалиште „Таковска“ у улици Џорџа Вашингтона, у смеру ка Дорћолу за 

линије 5А и 79; 
o „27.марта“ у смеру ка Миријеву, за линију 79; 
o „ Јаше Продановића“ у смеру ка Дорћолу, за линију 79. 

 
 

Током извођења радова у зони раскрснице улица Булевар деспота Стефана и Џорџа 
Вашингтона (у смеру ка Тргу Републике) доћи ће до заузећа ½ профила коловоза, због чега 
ће се возила јавног превоза кретати двосмерно преосталом ширином коловоза у периоду од 
15.08. до 26.08.2019.године.  Због наведеног  привремено се измешта стајалиште „Џорџа 
Вашингтона“ (смер ка Панчевачком мосту), на локацију око 45 метара након постојеће 
локације (у висини саобраћајног знака III-30 резервисана паркинг места) за линије јавног 
превоза бр. 16, 27Е, 32Е, 35, 43, 58, 95 и 96.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ноћни саобраћај: 
 возила са линије број 27Н, у оба смера, ће саобраћати улицама: Браће Југовића -  

Дечанска - Булевар краља Александра - Рузвелтова и даље редовном трасом; 
   Полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ се измешта  на локацију полазног стајалишта    за 

дневну линију бр. 27; 



 возила са линије број 32Н, у оба смера, ће саобраћати улицама: Браће Југовића, 
Дечанска - Булевар краља Александра - Рузвелтова и даље редовном трасом. Задржава 
постојеће полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 27); 

 возила са линије број 304Н ће саобраћати: 
o у смеру према Ритопеку улицама: Браће Југовића – Дечанска - Булевар краља 

Александра - Таковска и даље редовном трасом; 
o  у смеру према Тргу републике улицама: Светогорска – Македонска - Браће 

Југовић -  Француска - ТРГ РЕПУБЛИКE. 
Полазно стајалиште ТРГ РЕПУБЛИКЕ се измешта  на локацију полазног стајалишта    за 
дневну линију бр. 27; 

 возила са линије број 401Н ће саобраћати у оба смера улицама Цара Душана – 
Француска - ТРГ РЕПУБЛИКЕ (полазно за линију бр. 96) – Дечанска -Трг Николе 
Пашића - Булевар краља Александра - Београдска и даље редовном трасом.  
 

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

   
 

 

 

 


