ИНФОРМАЦИЈА
о измени режима рада линија ЈГП-а због завршетка дела радова
у склопу реконструкције Савског трга
Због завршетка дела радова у склопу реконструкције Савског трга, почев од 08.05.2020.
године мења се режим рада линија јавног превоза.

Трамвајски саобраћај:







трамвајска линија 3Л1 је и даље укинута;
трамвајске линије 6, 7, 9, 13 и 14 раде у редовном режиму;
трамваји са линије 11 у оба смера саобраћаће на релацији: Калемегдан /доњи град/ Стари савски мост – Нови Београд /Блок 45/;
трамваји са линије 12 у оба смера саобраћаће на релацији: Омладински стадион –
Вуков споменик – Ташмајдан – Савски трг – Стари савски мост – Мост на Ади – Баново
брдо;
успоставља се аутобуска линија 3А на релацији: Савски трг /привремена окретница/ Кнежевац.
Траса линије:
- смер А: Савска /привремена окретница/ - Савска - Булевар војводе Мишића –
Топчидерска - Булевар Патријарха Павла - Патријарха Димитрија - Ослободилаца
Раковице – Ослобођења – Кнежевац;
- смер Б: Кнежевац – Ослобођења - Ослободилаца Раковице - Патријарха
Димитрија - Булевар Патријарха Павла – Топчидерска – Гардијска - Булевар
Патријарха Павла - Булевар војводе Мишића – Савска – Савска /привремена
окретница/.

На линији ће, радним даном, саобраћати 8 возила (са по 4 возила СП „Космај“ и СП „Нови
Београд“), односно 6 возила викендом (2 возила СП „Космај“ и 4 возила СП „Нови Београд“).

Аутобуски саобраћај:


аутобуси са линије 36 саобраћаће:
- у смеру ка Мостару: Немањина – Савска – Карађорђева – Земунски пут - Булевар
Вудроа Вилсона - Николаја Кравцова - Савска и даље редовном трасом;
- у смеру ка Тргу Славија: Савска – Дринска – Сарајевска - Хајдук Вељков венац Немањина и даље редовном трасом;



аутобуси са линија 46, 51, 511 и 601 саобраћаће:
- у смеру према привременом терминусу у улици Балканска: Савска - Дринска –
Сарајевска - Хајдук Вељков венац – Балканска;
- у смеру ка периферији са привременог терминуса у улици Балканска: Балканска Гаврила Принципа – Михајла Богићевића – Карађорђева - Земунски пут - Булевар
Вудроа Вилсона - Николаја Кравцова - Савска и даље редовним трасама;



аутобуси са линија 91, 92, 551 и 553 у оба смера, саобраћаће: Булевар војводе
Мишића – Савска, при чему ће промену смера кретања вршити, на привременој
окретници у Савској улици, непосредно испред зоне радова;
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аутобуси са линија 78 и 83 саобраћаће у редовном режиму.

Привремено се успостављају стајалишта:
-

„БАС“ за линије 36, 46, 51, 511 и 601 у улици Вудроа Вилсона, у смеру ка Мостару и
Тргу Славија, на позицији ЕДБ стубa - 30,0 метара после обележеног пешачког
прелаза који се налази у зони улаза у БАС;
„Палата правде 1“ за линије 36, 46, 51, 511, и 601, у улици Николаја Кравцова, у
смеру ка Мостару, на позицији ЕДБ стуба који се налази око 30 метара испред
раскрснице са улицом Савска.

Успостављају се нова трамвајска и аутобуска стајалишта за линије 7, 9, 12, 36, 78 и 83 у Немањиној
улици у висини хотела Београд у оба смера кретања.

Ноћни саобраћај:



возила са линије 51Н , ће саобраћати као и возила са дневне линије 36;
возила са линијe 601H, ће саобраћати као и возила са дневнe линијe.

На измењеном делу трасе возила ЈГП-а користиће постојећа стајалишта.
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