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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-А 
      ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 35.БЕОГРАДСКОГ МАРАТОНА  

(ВРЕМЕНА СУ ОКВИРНА) 
 
За време одржавања 35. Београдског маратона 2022, дана 15. маја 2022. године (недеља), доћи 
ће до промене траса линија ЈГП-а на следећи начин: 
 

ТРАМВАЈСКЕ ЛИНИЈЕ 
линија 2 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 07:00 часова до 09.00 часова, возила из правца Пристаништа се упућују на Господарску механу 
(спољни круг) и на Омладински стадион (унутрашњи круг). Линија ће у том периоду радити на 
потезу Омладински стадион - Дорћол - Пристаниште - Господарска механа. 
Од 09.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму.  
 
линија 6 
 
Од првих јутарњих полазака до 11.00 часова линија неће саобраћати (возила се укључуји из депоа 
на Дорћолу). 
Од 11.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму.  
 
линија 7 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 линија ради на потезу: Блок 45 – Трг Славија - Устаничка. 
Од 07.00-09.00 часова, возила у оба смера саобраћају преко Дорћола.  
Након успостављања саобраћаја преко Трга Славија (око 09.00) до 11.00 возила ће саобраћати на 
потезу: Блок 45 – Трг Славија – Устаничка уз повремене застоје на Новом Београду (у зони 
пресецања трасе маратона). 
Од 11:00 до краја рада (након успостављања саобраћаја кроз Ресавску) линија ради на редовној 
траси, уз могуће повремене застоје до 12:30 часова на траси коју пресеца маратон (на Н.Београду) .  
Од 12.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 9 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 и од 09.00 часова до краја рада, линија ради у редовном 
режиму: Блок 45 - Трг Славија - Бањица. 
Од 07.00-09.00 часова, возила из правца Бањице ће саобраћати на релацији Бањица – Аутокоманда, 
а из правца Новог Београда на релацији Блок 45 – Господарска Механа. 
Од 09.00 (након успостављања саобраћаја преко Трга Славија и Немањине) линија ради на редовној 
траси уз повремене застоје на траси до 12.30 часова, коју пресеца маратон (на Новом Београду). 
 
линија 10 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00-09.00 часова возила из правца Дорћола се упућују на Омладински стадион, а возила из 
правца Бањице раде на релацији Бањица-Аутокоманда. 
Од 09.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
 
линија 11 и 13 
 
Од првих јутарњих полазака до 12.30 часова линија на редовној траси уз повремене застоје на траси 
коју пресеца маратон. 
Од 12.30 часова часова до краја рада, линија ради у редовном режиму.  
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линија 12  
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради прeкo Трга Слaвиjа. 
Од 07.00-09.00 часова линија ради на потезу Омладински стадион - Дорћол - Пристаниште -Баново 
брдо.  
Након успостављања саобраћаја преко Трга Славија и Немањине улице (око 09:00) до 11:00 возила 
ће саобраћати преко трга Славија (Омладински стадион – Трг Славија – Баново брдо). 
Од 11:00 до краја рада (након успостављања саобраћаја кроз Ресавску лицу) линија ради у редовном 
режиму. 
 
линија 14 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00-09.00 часова, возила из правца Устаничке саобраћају до Омладинског стадиона, а из 
правца Бањице раде на релацији Бањица - Аутокоманда. 
Од 09.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 

 
 

ТРОЛЕЈБУСКЕ ЛИНИЈЕ 

Линије 19 и 22 

Линије раде у редовном режиму (од Трга Славија до Крушевачке и Коњарника). 
Од 08:00 до 09:00 часова возила чекају у улици Војислава Илића пролазак учесника преко Трга 
Славија. 

Линија 29 

Од првих јутарњих полазака до 8:00 и од 9:00 до 17:00 часова линија ради на релацији Трг Славија – 
Медаковић 3. 
Од 08:00 до 09:00 часова возила чекају у улици Војислава Илића пролазак учесника преко Трга 
Славија. 
Од 17:00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 

Линије 40 и 41 

Од првих јутарњих полазака до 15:00 часова уместо тролејбуса са линија 40 и 41 ће радити 
аутобуси на релацији Адмирала Гепрата - Бањица 2, са ознаком 41А. 
 
Траса линије 41А се, од Бањице 2 до Мостара, поклапа са трасом тролејбуске линије 41, одакле ће 
до Адмирала Гепрата саобраћати: Мостарска петља, Савска, Дринска, Сарајевска, Хајдук Вељков 
венац и Балканска улица до Адмирала Гепрата, а у супротном смеру (ка Бањици 2) трасом линије 
бр.41. 
 
У периоду од 7.00 – 9.30 часова, возила саобраћају: Сарајевска – Хајдук Вељков венац – Немањина – 
Савска – Мостарска петља – Булевар војводе Путника и даље редовном трасом ка Бањици 2.  
Од 15:00 часова линија 41А се укида, а на линијама 40 и 41 се успоставља редован тролејбуски 
саобраћај. 
 
Tролејбуска линија 28  ће радити  на редовној траси. 
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АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ 
 
линија ЕКО 1 
 
Од првих јутарњих полазака до 13.30 часова, линија неће радити. 
Од 13.30 до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија ЕКО 2 
 
Од првих јутарњих полазака до 17.00 часова, линија неће радити. 
Од 17.00 до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 15  
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 часова, возила са терминуса Земун /Нови град/ и Зелени венац се упућују у гаражу.   
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 16 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 13.30 часова линија ће саобраћати на релацији: Трг Републике-Карабурма 2. 
Напомена: У случају да у периоду 07.00 – 13.30 часова, полиција забрани пролаз аутобуса ка Тргу 
Републике, возила са линије 16 ће бити преусмерена из Булевара деспота Стефана десно у улицу 
Џорџа Вашингтона и даље ка Дорћолу као линија 26, где ће се извршити промену смера кретања.  
Од 13.30 часова до краја рада линија ради у редовном режиму. 
 
линија 17 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 07.30 до 11.30 часова, линија на релацији Коњарник-Земун /Горњи град/ саобраћа следећом 
трасом: Устаничка - ауто пут Београд - Шид - ауто пут за Нови Сад - Солунска - Купрешка - Крајишка 
- Гетеова - Првомајска (у повратку Пазовачки пут, Првомајска) - Горњоградска - Угриновачка - 
Новоградска (Добровољачка) - Цара Душана - Земун /Горњи град/. 
Од 11.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 18 
 
Од првих јутарњих полазака до 7.30 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 07.30 до 11.30 часова линија ради на потезу Земун (Бачка) - Медаковић 3 следећом трасом: 
Земун Бачка - (Првомајска - Пазовачки пут у смеру ка Медаковићу) (Првомајска у смеру ка Бачкој) – 
Гетеова – Крајишка – Купрешка - Солунска - ауто пут за Нови Сад, ауто пут Београд – Шид и даље 
редовном трасом ка Медаковићу 3.    
Од 11.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 

линија 21А 

Од првих јутарњих полазака до 08.00 часова линија ради у редовном режиму. 
Од 08.00 до 08.50 часова, линија чека у Макензијевој улици пролазак учесника преко Трга Славија. 
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линија 23 
 
Од првих јутарњих полазака до 07:00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 13.30 часова, линија се дели на два дела, и то:  
 
 23А: Карабурма 2 – 27. марта 
 
Траса линије: редовном трасом до Таковске - лево у 27. марта – Старине Новака - Цвијићева – 

Булевар деспота Стефана и даље редовно ка Карабурми 2. 
 

 23Б: Адмирала Гепрата–Видиковац 
 
Tраса линије у периоду од 07.00 до 09.00 часова: редовном трасом до Мостарске петље - Савска - 
Сарајевска - Хајдук Вељков венац - Немањина - Савска - Мостарска петља и даље редовном 
трасом ка Видиковцу. 
 
Tраса линије у периоду од 09.00 до 13.30 часова: редовном трасом до Мостарске петље - Савска - 
Сарајевска - Хајдук Вељков венац - Балканска - Адмирала Гепрата и даље редовном трасом ка 
Видиковцу. 
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 

 
линија 24 
 
Од првих јутарњих полазака до 10.00 часова, линија ће радити на потезу Трг Републике -Дорћол 
(СРЦ „Милан Мушкатировић“). 
Од 10.00 до 17.00 часова, линија ради на потезу Дорћол (СРЦ „Милан Мушкатировић“) - Неимар и 
возила саобраћају Македонском - Дечанском и Булеваром краља Александра, у оба смера. 
Од 17.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 26 
 
Од првих јутарњих полазака до 10.00 часова, линија ради на потезу Браће Јерковић - Вуков 
споменик-Дорћол (Дунавска). 
Траса линије: Браће Јерковић- редовном трасом до Вуковог споменика - (Рузвелтова -Булевар краља 
Александра у смеру ка периферији) - Краљице Марије - 27. Марта - Џорџа Вашингтона - Цара 
Душана и даље редовном трасом.  
Од 10.00 до 17.00 часова линија ради на потезу Дорћол (Дунавска)–Браће Јерковић и саобраћа 
Македонском - Дечанском и Булеваром краља Александра, у оба смера. 
Од 17.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 27 
 
Од првих јутарњих полазака до 10.00 часова, линија од Миријева до Краљице Марије иде редовном 
трасом, а затим улицама: Краљице Марије - 27.марта - Џорџа Вашингтона -Булевар деспота Стефана 
- Трг Републике. 
Возила примају путнике у зони трамвајских стајалишта. 
Од 10.00-17.00 часова, линија од Миријева до Трга Николе Пашића ради у редовном режиму, а затим 
Дечанском и Македонском у оба смера. 
Од 17.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
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линије 27Е и 35  
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линије раде у редовном режиму. 
Од 07.00-13.30 часова линија ће уместо до терминуса Нови Београд /Блок 20/ саобраћати до 
терминуса Трг Републике. 
Напомена: У случају да у периоду 07.00 – 13.30 часова, полиција забрани пролаз аутобуса ка Тргу 
Републике, возила са линија 27Е и 35 ће бити преусмерена из Булевара деспота Стефана десно у 
улицу Џорџа Вашингтона и даље ка Дорћолу као линија 26, где ће се извршити промену смера 
кретања.  
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 31 
 
Од првих јутарњих полазака до 17.00 часова, линија саобраћа на потезу Трг Славија -Коњарник. 
Од 07.00 – 09.00 часова, линија саобраћа до терминуса Бирчанинова и то: Булевар ослобођења - 
Тиршова – Катићева - Бирчанинова. 
Од 17.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму.  
 
линија 36 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00-09.00 часова линија саобраћа на релацији Београд на води - "Железничка станица Београд 
центар" - Бирчанинова. Возила са поменуте линије смер кретања мењају системом следећих улица: 
Булевар ослобођења – Тиршова - Катићева -Бирчанинова. 
Од 09.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 37 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, аутобуси саобраћају измењеном трасом: Кнеза Милоша 
- Таковска - Џорџа Вашингтона - Цара Душана – Француска - даље редовном трасом ка терминусу 
Панчевачки мост. 
Од 07.00 – 09.30 часова, линија се дели на два дела:  
37А – Немањина - Кнежевац, следећом трасом: редовном трасом до Мостарске петље – Дринска – 
Сарајевска – Хајдук Вељков венац – Немањина – Савска – Мостарска петља и даље редовном трасом 
до Кнежевца;  
37Б – Трг Републике – Панчевачки мост, редовном трасом до Трг републике – Булевар деспота 
Стефана – Браће Југовића  (окреће око паркића испред Дома Војске Србије) и даље редовно до 
Панчевачког моста; 
Од 09.30 часова до 13.30 часова у смеру ка Кнежевцу линија ради на релацији Панчевачки мост – 
Поенкареова – Цвијићева – Старине Новака – Београдска – Трг Славија – Немањина – Кнеза Милоша 
и даље редовном трасом, а у смеру ка Панчевачком мосту линија ради у редовном режиму. 
 
Од 13.30 часова до 17.00 часова линија у оба смера саобраћа на траси Трг републике – Македонска – 
Дечанска – Трг Николе Пашића и даље редовно. 
 
Од 17.00 часова до краја рада линија ради у редовном режиму. 
 
линије 30, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 401 и 402 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линије раде у редовном режиму (линија бр. 47 ради у 
складу са изменом режима у улици Славка Миљковића (Ресник)). 
Од 07.00 до 09.00 часова линије мењају трасу до Бирчанинове на следећи начин: Булевар 
ослобођења –Тиршова - Катићева - Бирчанинова. 
Возила са линијa 33 и 48, која после 07.:00 часова дођу на терминус Панчевачки мост, у саобраћај се 
укључују после 09.00 часова. 
Од 09.00 часова до краја рада, линије раде у редовном режиму. 
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линија 44   
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, аутобуси саобраћају делимично измењеном трасом: 
Кнеза Милоша - Таковска - Џорџа Вашингтона - Цара Душана – Француска- даље редовном трасом ка 
терминусу Дунав станица. 
 
Од 07.00 – 09.30 часова, линија се дели на два дела:  
44А - Немањина - Сењак, следећом трасом: редовном трасом до Мостарске петље – Дринска – 
Сарајевска – Хајдук Вељков венац – Немањина – Савска – Мостарска петља – Булевар војводе 
Путника и даље редовном трасом до Сењака;  
44Б – Трг Републике – Панчевачки мост, редовном трасом до Трга републике – Булевар деспота 
Стефана – Браће Југовића  (окреће око паркића испред Дома Војске Србије ) и даље редовно до 
Панчевачког моста; 
Од 09.30 часова до 13.30 часова у смеру ка Сењаку линија ради на релацији Дунав станица – 
Поенкареова – Цвијићева – Старине Новака – Београдска – Трг Славија – Немањина – Кнеза Милоша 
и даље редовном трасом, а у смеру ка Дунав станици линија ради у редовном режиму. 
Од 13.30 часова до 17.00 часова линија у оба смера саобраћа на траси Трг републике – Македонска – 
Дечанска – Трг Николе Пашића и даље редовно. 
Од 17.00 часова до краја рада линија ради у редовном режиму.  
 
линија 45 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова и од 12.30 часова до краја рада, линија ради у 
редовном режиму. 
Од 07.30 часова, возила са терминуса Земун /Нови град/ и Блока 44 се упућују у гаражу до 12.30 
часова. 

Линије 52, 53 и 56 

Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линије саобраћају редовном трасом до Мостарске 
петље – Дринска – Сарајевска – Хајдук Вељков венац – Балканска - Адмирала Гепрата – Кнеза 
Милоша и даље  редовном трасом ка периферији. 
Од 07.00 до 09.30 линије саобраћају редовном трасом до Мостарске петље – Дринска – Сарајевска – 
Хајдук Вељков венац – Немањина – Савска – Мостарска петља и даље редовном трасом до 
периферних терминуса. 
Од 09.30 до 13.30 часова линије саобраћају редовном трасом до Мостарске петље – Дринска – 
Сарајевска – Хајдук Вељков венац – Балканска - Адмирала Гепрата – Кнеза Милоша и даље  
редовном трасом ка периферији. 
Од 13.30 часова до краја рада, линије ради у редовном режиму. 

линија 58 

Од првих јутарњих полазака до 09.30 часова линија ради на релацији: Београд на води – Нови 
Железник трасом: Београд на води – Николаја Кравцова – Савска – Мостарска петља и даље 
редовном трасом; 
Од 09.30 до 13.30 часова у смеру ка Железнику линија саобраћа на траси: Цвијићева – Старине 
Новака – Трг Славија – Немањина – Кнеза Милоша и даље редовно, а у смеру ка Панчевачком мосту 
редовно; 
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 60 и 60Л 
 
Од првих јутарњих полазака до 13.30 часова, линија неће радити. 
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
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Линија 65  
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 09.00 часова, линија се дели на два дела: 65А /Ново бежанијско гробље – Сава центар/ 
и 65Б (Звездара 2 – Дорћол /Дунавска/). 
 
Траса линије 65А: Ново бежанијско гробље - Марка Челебоновића - Партизанске авијације, излаз на 
ауто-пут Београд – Шид, ауто-путем до Сава центра, где се окреће испод петље полукружно кроз 
разделно острво. 
 
Траса линије 65Б: редовном трасом линије 65 до улице Краљице Марије – 27. марта – Џорџа 
Вашингтона – Цара Душана – (Тадеуша Кошћушка у смеру ка терминусу Дорћол /Дунавска/) – 
(Дубровачка у смеру ка Звездари) – Дунсавска – Дорћол /Дунавска/. 
 
Од 09.00 до 13.30 часова, возила саобраћају следећим улицама: Марка Челебоновић - Партизанске 
авијације - излаз на ауто-пут - ауто-путем до Мостарске петље - Кнеза Милоша – Немањина - Трг 
Славија - Београдска - Старине Новака - Краљице Марије - Рузвелтова и даље редовном трасом. 
 
Од 13.30 часова до краја рада, линије раде у редовном режиму. 
 
линије 67 и 68 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линије раде у редовном режиму. 
Од 07.00 часова возила се упућују у гаражу, где чекају до 13.30 часова. 
Од 13.30 часова до краја рада, линије раде у редовном режиму. 
 
линија 70 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 12.00 часова, часова линија саобраћа редовно до петље редовно до Марка 
Челебоновића – Партизанске авијације – петља 11.април, ауто-пут Београд – Ниш и даље редовном 
трасом. 
Од 12.00 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
Линије 71, 76 и 82 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линије раде у редовном режиму. 
Од 07.00 часова возила се упућују у гаражу, где чекају до 13.30 часова. 
Од 13.30 часова до краја рада, линијe 71, 76 и 82 раде у редовном режиму. 
 
Линија 72 
 
Од првих јутарњих полазака до 07:00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 13.30 часова линија саобраћа на релацији Блок 45 - Аеродром „Никола Тесла“. До 
терминуса Блок 45 долази улицама Сурчинска и Др Ивана Рибара. 
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 73 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова и од 12:30 часова до краја рада, линија ради у 
редовном режиму. 
Од 07.30-12.30 часова, линија ради на потезу Батајница - Блок 45, с тим што ће саобраћати 
измењеном трасома на делу од Пупиновог моста до Блока 45 улицама: Аутопут за Нови Сад - Марка 
Челебоновића - др Хуга Клајна - Недељка Гвозденовића - Сурчинска - Др Ивана Рибара - Блок 45.  
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линија 74 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради на редовној траси до улице Кнеза Милоша, 
затим Немањина – Трг Славија – Београдска – Булевар краља Александра и даље редовном трасом. 
У периоду од 07.00 до 09.30 часова, линија се дели на два дела: 74А Бежанијска коса – аутопутем до 
Сава Центар и 74Б Миријево 3 – Вуков споменик. 
 
У периоду од 09.30 до 13.30 часова, линија ради на релацији Бежанијска коса - Миријево 3, следећом 
трасом: Бежанијска коса - редовном трасом до аутопута  искључење за Бежанијску косу код СРЦ „11. 
април“ - аутопут - Мостарска петља – Кнеза Милоша - Немањина - Трг Славија - Београдска - 
Булевар краља Александра и даље редовном трасом. 
Од 11.00 часова по пуштању у саобраћај Ресавске улице линија ће у смеру ка Миријеву саобраћати 
Ресавском улицом. 
Од 13.30 часова линија ради у редовном режиму. 
 
линија 75 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 13.30 часова, линија ради на релацији: Бежанијска коса - Сава центар, следећом трасом: 
Бежанијска коса - редовном трасом до аутопута– аутопут за Ниш - Сава центар, где се окреће испод 
петље полукружно кроз разделно острво. 
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 77 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 09.30 часова, линија се дели на два дела:  
77А /Бежанијска коса (Болница) – Сава центар/ и 77Б (Звездара – Дорћол /Дунавска/). 
 
Траса линије 77А: Бежанијска коса (Болница) - Стари пут Београд – Загреб – петља „11. Април“, 
ауто-путем до Сава центра, где се окреће испод петље полукружно кроз разделно острво. 
 
Траса линије 77Б: Звездара - Чингријина – Димитрија Туцовића – Цвијићева – Старине Новака - 27. 
марта – Џорџа Вашингтона – Цара Душана - (Тадеуша Кошћушка у смеру ка терминусу Дорћол 
/Дунавска/) – (Дубровачка у смеру ка Звездари) – Дунавска – Дорћол /Дунавска/. 
 
Од 09.30 до 13.30 часова, возила саобраћају улицом Стари пут Београд - Загреб, петља „11. Април“- 
ауто пут - Мостарска петља - Кнеза Милоша - Немањина - Трг Славија - Београдска - Старине Новака 
и даље редовном трасом. 
 
Од 13:30 часова линија ради у редовном режиму. 
 
линија78 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 13.30 часова возила саобраћају следећом трасом: Земун /Нови град/ - Купрешка - 
Солунска - аутопут за Нови Сад, аутопут Београд – Шид до Аутокоманде и даље редовном трасом ка 
Бањици. 
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линије 81 и 81Л 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова линија ради у редовном режиму. 
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Од 07.00 до 11.45 линије саобраћају на релацији Алтина 1 -Земун (Бачка), следећом трасом: 
Угриновачки пут (Добановачки пут) - излаз на аутопут за Нови Сад – Угриновачка - Земун (Бачка). 
Од 11.45 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
 
Линија 83 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова и од 13.30 часова до краја рада, линија ради у 
редовном режиму. 
Од 07.00, возила са терминуса Земун (Бачка) и Црвени крст се упућују у гаражу до 13.30 часова. 
 
линија 84 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00-13.30 часова, линија ради на потезу: Нова Галеника - Сава центар, следећом трасом: Цара 
Душана - Добровољачка (Новоградска) - Угриновачка - Горњоградска -(Првомајска - Пазовачки пут у 
смеру ка Блоку 20) - (Првомајска у смеру ка Новој Галеници) - Гетеова - Крајишка - Купрешка - 
Солунска - ауто-пут за Нови Сад - ауто-пут Београд - Шид до Сава центра (окрећу полукружно испод 
петље у Владимира Поповића кроз разделно острво). 
 
линија 85 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 12.30 часова, на делу од Радничке улице до Пупиновог моста у оба смера, линија ради 
на следећи начин: Булевар војводе Мишића - Газела - Булевар Арсенија Чарнојевића - аутопутем 
Београд – Шид - ауто пут за Нови Сад - Угриновачка – Банатска и даље редовном трасом; 
Од 12.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 88 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.00 до 11.30 часова линија ради на потезу Железник - Сава центар, следећом трасом: 
Железник - редовном трасом аутопутем до Сава центра - Владимира Поповића,где се окреће испод 
петље полукружно кроз разделно острво. 
Од 11.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 89 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.30 до 12.30 часова у оба смера, линија ради на следећи начин:  Видиковац - редовна траса до 
Моста на Ади- Булевар војводе Мишића – Мост Газела - аутопут Београд – Шид - искључење за 
Бежанијску косу - Партизанске авијације - Марка Челебоновића - др Хуга Клајна - Недељка 
Гвозденовића - Сурчинска - др Ивана Рибара и даље редовном трасом до Блока 72. 
Од 12.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 94 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова, линија ради у редовном режиму (линија бр. 94 ради у 
складу са изменом режима у улици Славка Миљковића (Ресник)). 
Од 07.30 до 12.30 часова, у оба смера линија ради на следећи начин:   Ресник - редовна траса до 
Моста на Ади - Булевар војводе Мишића - мост Газела - ауто пут Београд – Шид - искључење за 
Бежанијску косу - Партизанске Авијације - Марка Челебоновића - др Хуга Клајна - Недељка 
Гвозденовића - Сурчинска - др Ивана Рибара – Блок 45.  
Од 12.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 95 
Од првих јутарњих полазака до 07.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
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Од 07.00 до 13.30 часова линија ради на потезу Трг Републике - Борча 3. 
Напомена: У случају да у периоду 07.00 до 13.30 часова, полиција забрани пролаз аутобуса ка Тргу 
Републике, возила са линије 95 ће бити преусмерена из Булевара деспота Стефана десно у улицу 
Џорџа Вашингтона и даље ка Дорћолу као линија 26, где ће се извршити промену смера кретања.  
Од 13.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 601 
 
Од првих јутарњих полазака до 08.00 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 08.00 до 12.30 часова, линија саобраћа измењеном трасом и то: Сурчинска - Недељка 
Гвозденовића - др Хуга Клајна - Марка Челебоновића - Партизанске авијације - излаз на ауто-пут 
Београд – Шид - Мостарска петља -  Савска – Савски трг – Карађорђева - Земунски пут – Булевар 
Вудроа Вилсона - Београд на води. 
Од 12.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линија 602 
 
Од првих јутарњих полазака до 08.00 часова и од 12.30 часова до краја рада, линија ради у 
редовном режиму. 
Од 08.00 до 12.30 часова возила саобраћају следећом трасом: СРЦ"Сурчин" - редовна траса до 
кружног тока у Војвођанској - др Ивана Рибара- Блок 45.  
 
линије 607, 612, 613 и 711 
 
Од првих јутарњих полазака до 7.30 часова, линије раде у редовном режиму. 
Од 7.30 до 12.30 часова, линије ће уместо до терминуса Нови Београд „Павиљони“ саобраћати на 
скраћеној траси до терминуса „Ново Бежанијско гробље“, следећом трасом: аутопут Београд - Шид -
аутопут за Нови Сад - Марка Челебоновића -  Ново Бежанијско гробље.  
Од 12.30 часова до краја рада, линије раде у редовном режиму. 
 
линија 610   
 
Од првих јутарњих полазака до 7.30 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 07.30 часова до 12.30 часова линија ради на релацији: Јаково - Бежанијска коса (окретница 
линија 74 и 75) следећом трасом: Сурчинска – Недељка Гвозденовића – терминус Бежанијска коса.  
Од 12.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
Линија 611 
 
Од првих јутарњих полазака до 7.30 часова, линија ради у редовном режиму. 
Од 7.30 до 12.30 часова, линија ради на потезу Добановци - Сава центар, следећом трасом: 
аутопутем до Сава центра - Владимира Поповића, где се окреће испод петље полукружно кроз 
разделно острво. 
Од 12.30 часова до краја рада, линија ради у редовном режиму. 
 
линије 703Л1, 705 и 706Е 
 
Од првих јутарњих полазака до 08.30 часова и од 12.30 часова до краја рада, линије раде у 
редовном режиму. 
Од 08.30 до 12.30 часова, линије раде на потезу Земун /Бачка/ - периферни терминуси следећом 
трасом:  Земун /Бачка/ - Угриновачка - (Новоградска у смеру ка Батајници) – (Добровољачка у смеру 
ка терминусу Бачка) и даље редовном трасом.  
 
линије 704 и 706  
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова и од 13.30 до краја рада, линије раде у редовном 
режиму. 
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Од 07.30 до 13.30 часова, линије раде на релацији Блок 20 - периферни терминуси, и то на делу од 
Блока 20 до Пупиновог моста следећом трасом: Блок 20 - Владимира Поповића - аутопут Београд - 
Шид – ауто пут за Нови Сад - Угриновачка – Банатска - Цара Душана и даље редовним трасама. 
 
 
 
 
линија 707 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова и од 13.30 до краја рада, линија ради у редовном 
режиму. 
Од 07.30 до 13.30 часова, линија ради на релацији Блок 20 - Земун поље следећом трасом: Блок 20 - 
Владимира Поповића - аутопут Београд – Шид - ауто пут за Нови Сад - Добановачки пут - 
Угриновачки пут и даље редовном трасом. 
 
линија 708 
 
Од првих јутарњих полазака до 07.30 часова и од 12.30 до краја рада, линија ради у редовном 
режиму. 
Од 07.30 до 12.30 часова, линија ради на релацији Земун поље - Ново Бежанијско гробље следећом 
трасом: аутопут за Нови Сад - Марка Челебоновића - Ново Бежанијско гробље. 
 
 

НОЋНИ САОБРАЋАЈ 14/15.05.2022. ГОД. 
(СУБОТА/НЕДЕЉА-НОЋ) 

 
Линије ноћног саобраћаја које иду преко Теразија и Булевара краља Александра, делимично мењају 
трасу на следећи начин: 
 
у оба смера, линије 26Н, 29Н, 31Н, 33Н, 37Н, 47Н, 51Н и 202Н 
 

- 29Н, 31Н, 33Н, 37Н, 47Н и 51Н -   Трг Републике - Македонска – Светогорска -  Таковска - 
Кнеза Милоша - (Немањина - Трг Славија за линије 29Н, 31Н, 33Н и 47Н) даље својим 
редовним трасама; 

- 26Н и 202Н -  Трг Републике - Македонска – Светогорска – Мајора Илића – 27. Марта 
(Старине Новака – Булевар краља Александра линија 26Н) (Рузвелтова лнинија 202Н). 

 
у смеру ка Тргу Републике, линије 68Н и 75Н -  Бранкова –Теразијски тунел. 
 
Укидају се стајалишта "Теразије" и "Београђанка". 
 
Стајалиште "Трг Републике" у Коларчевој се измешта на локацију постојећег стајалишта код Дунав 
осигурања. 
 
 

ЈКП ГСП Београд 
 


