
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-А ЗБОГ РАДОВА НА КОЛОВОЗУ У ул. 

 НЕДЕЉКА ГВОЗДЕНОВИЋА 
 
 

Због радова на редовном одржавању коловоза у улици Недељка Гвозденовића, на делу од улице 
Душана Вукасовића до улице Срђана Алексића, које ће изводити ЈКП "Београд пут",  у периоду од 
уторка 27.10. до 23.11.2020. године, мења се режим рада линија ЈГП-а на следећи начин: 
 

 возила са линија 70, 74 и 75 извршиће промену смера кретања улицама: Др Хуга Клајна – 
Недељка Гвозденовића – Марка Ристића – Грчка – Милана Вујаклије – Недељка 
Гвозденовића и даље редовним трасама ка граду; 

 возила са линије 72 ће у оба смера саобраћати: Др Хуга Клајна – Љубинке Бобић – 
Гандијева – Војвођанска – Сурчинска и даље редовном трасом. 

Стајалишта: 
 

 привремено се укидају стајалишта: 
 
 „Љубинке Бобић“ у смеру ка Бежанијској коси, „Марка Ристића“, „Милана Вујаклије“ у 

оба смера и „Недељка Гвозденовића“ у смеру ка граду, за линију 72; 
 „Магеланова“ у оба смера за линије 70, 72, 74, 75 и 75Н; 
 „Марка Ристића“ и „Милана Вујаклије“  у смеру ка Бежанијској коси и терминус 

„Бежанијска коса“ за линије 70, 74, 75 и 75Н. 
 

 привремено се успостављају стајалишта: 
 
 „Марка Ристића 1“ у улици Марка Ристића, у смеру ка терминусу „Бежанијска коса, на 

позицији непосредно после улаза у објекат са кућним бројем 22; 
  „Матије Вуковића“ у улици Грчка, у смеру ка терминусу „Бежанијска коса“, на позицији 

аутобуске нише, 15,0 метара испред обележеног пешачког прелаза у зони раскрснице са 
улицом Матије Вуковића; 

 „Веспучијева“ у улици Милана Вујаклије, у смеру ка граду, на позицији ЕД стуба, испред 
објекта са кућним бројем 13. 

 
 Возила са линија 70, 74 и 75 ће као долазно/полазно стајалиште користити стајалиште 

„Милана Вујаклије“, у смеру ка граду, у ул. Недељка Гвозденовића. 
 
На измењеном делу трасе, возила са линије 72, ће користити постојећа стајалишта ЈГП-а. 
 
Возила са ноћне линије 75Н, на измењеном делу трасе, саобраћаће као возила са дневне линије 
75. 


