
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА  У  БУЛЕВАРУ ПЕКЕ 

ДАПЧЕВИЋА 

 
 
Због радова на реконструкцији водоводне мреже у Булевару Пеке Дапчевића, на делу од  
ул. Вождовачки кружни пут до краја Булевара Пеке Дапчевића (лакат кривина), које ће 
изводити ЈКП "Београдски водовод и канализација“, у периоду од суботе 13.10. до 
23.10.2018. године, мења се режим рада линија ЈГП-а.  
 
Радови ће се изводити по фазама и то: 
 
 фаза 1: у периоду од 13.10. до 18.10.2018. године - током извођења радова, биће 

заузета саобраћајна трака у ул. Вождовачки кружни пут, у смеру према Трошарини, у 
зони раскрснице са Булеваром Пеке Дапчевића: 
 

 возила са линије 39, у оба смера, саобраћа редовном трасом; 
 возила са линије 50, у оба смера, саобраћаће редовном трасом, у зони радова 

кретаће се преосталом ширином коловоза, уз наизменично пропуштање; 
 возила са линија 25 и 25П, у смеру према Кумодражу, саобраћаће: 

Кумодрашка - Булевар Пека Дапчевића и даље редовном трасом.  
У супротном смеру саобраћају редовном трасом. 
 

Стајалишта  
 
 Привремено са укидају стајалишта, за линије 25 и 25П: 

 „Мештровићева“, „Јована Бјелића“ и  „Пиве Караматијевића“, у смеру ка Кумодражу. 
 
На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта јавног превоза.   
 
 
 
 фаза 2: у периоду од 19.10. до 23.10.2018. године – током извођења радова, биће 

заузета саобраћајна трака ул. Вождовачки кружни пут, у смеру према насељу Браће 
Јерковић, у зони раскрснице са Булеваром Пека Дапчевића: 
 

 возила са линије 39, у оба смера, саобраћа редовном трасом; 
 возила са линије 50, у оба смера, саобраћа редовном трасом, у зони радова 

кретаће се преосталом ширином коловоза уз наизменично пропуштање; 
 возила са линија 25 и 25П, у смеру према Карабурми, саобраћаће: Булевар 

Пека Дапчевића - Кумодрашка и даље редовном трасом.  
     У супротном смеру саобраћају редовном трасом. 

 
Стајалишта  
 
 Привремено са укидају стајалишта, за линије 25 и 25П: 

 „Мештровићева“, „Јована Бјелића“ и  „Пиве Караматијевића“, у смеру ка Карабурми. 
 
На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта јавног превоза.   

 
 

 



   
                                                                           
                                                                                               
 
   
 

 

 


