
 
 

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

саобраћајница аутобуској станици у Блоку 42  
(Ул. Антифашистичке борбе) 

 
Због радова на изградњи прилазних саобраћајница аутобуској станици у улици Антифашистичке 
борбе, на делу од улице Јурија Гагарина до Булевара Милутина Миланковића, које изводи 
„Дирекцијa за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, у периоду од четвртка 01.10. 
од 16:30 часова до 20.11.2020. године, важиће следећи режим рада аутобуских линија 
јавног превоза: 
 

 Возила са линије 94,  у смеру ка Реснику,  се враћају на редовну трасу: Булевар 
Милутина Миланковића – Антифашистичке борбе – Јурија Гагарина,...;  

у смеру ка Блоку 45, саобраћаће и даље измењеном трасом: Мост на Ади - Јурија Гагарина - 
Марка Христића - Ђорђа Станојевића - Булевар Милутина Миланковића - Омладинских бригада и 
даље редовном трасом. 
 

 Возила са линије 95,  у смеру ка Блоку 45, се враћају на редовну трасу: Милентија 
Поповића – Булевар Милутина Миланковића – Антифашистичке борбе,..; 

у смеру ка Борчи, саобраћаће и даље измењеном трасом: Јурија Гагарина - Булевар Милутина 
Миланковића – Милентија Поповића и даље редовном трасом. 
 
Стајалишта: 
 
И даље су укинута стајалишта:  

- „Блок 42“ и „Железничка станица Нови Београд“ у смеру ка Булевару Милутина 
Миланковића за линије 94 и 95; 

- „Милутина Миланковића“ у смеру ка Блоку 45 за линију 94;    
- „Милутина Миланковића“ у смеру ка Борчи за линију 95. 

 
Успоставља се редовно стајалиште „Блок 42“ у смеру ка Блоку 45 за линије 85, 89 и 95, као и за 
ноћну линију 601Н. 
 
На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта. 
 
Oд понедељка 05.10.2020. године од 12:00 часова: 
 
У склопу измене режима рада линија јавног превоза у улици Антифашистичке борбе, на делу од 
улице Јурија Гагарина према Булевару Милутина Миланковића (до улаза у ОТЦ „Нови Београд“), 
и због заузећа две саобраћајне траке у улици Јурија Гагарина (смер ка Блоку 45) на делу од 
силаска са Моста на Ади до улице Антифашистичке борбе, у периоду од понедељка 05.10. 
од 12:00 часова до 20.11.2020. године, оперативно се мења режим рада линије 94 на 
следећи начин: 
 

 у смеру кретања ка Блоку 45, уместо улицом Јурија Гагарина возила саобраћају на 
следећи начин: Мост на Ади – Булевар Хероја са Кошара – силазна рампа на улицу 
Антифашистичке борбе – Антифашистичке борбе – Булевар Милутина Миланковића и 
даље редовном трасом. 

 
У смеру ка терминусу Ресник /Едварда Грига/ линија ради у редовном режиму.  
 
Стајалишта: 
 

- Укинуто је стајалиште „Блок 42“ у смеру ка Блоку 45. 
 
 
 
 


