
 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а 
ЗБОГ РАДОВА У ул. МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 

 
 
 

Због радова на изградњи електроенергетског и телекомуникационог вода, у улици Маријане Грегоран, 
које ће изводити ПП „Кодар Енергомонтажа“ (у делу надлежности Секретаријата за јавни превоз), у 
периоду од петка 24.06.2022. године од 09:00 часова до 30.06.2022. године, мења се режим 
рада линија ЈГП-а, на следећи начин: 
 
 возила са линија 16 и 23, у оба смера ће саобраћати: Вишњичка – Миријевски булевар – 

Маријане Грегоран – Салвадора Аљендеа - терминус Карабурма 2; 
 возила са линије 25, ће саобраћати: 

 у смеру ка терминусу „Карабурма 2“: Вишњичка – Миријевски булевар – Маријане 
Грегоран – Салвадора Аљендеа и даље редовном трасом; 

 у смеру ка Кумодражу: Салвадора Аљендеа – Маријане Грегоран – Миријевски булевар – 
Вишњичка – Војводе Мицка Крстића – Маријане Грегоран – Драгослава Срејовића – Мије 
Ковачевића и даље редовном трасом. 

 Стајалишта:  

Привремено се укидају:  

 „Патриса Лумумбе“, „Диљска“, „Стевана Христића“, „Хусинских рудара“ у оба смера 
односно „Војводе Мицка Крстића“ и „Салвадора Аљендеа“ у смеру ка Карабурми за линије 
16, 23 и 25; 

 
Привремено се успостављају:  
 „Салвадора Аљендеа 1“, у улици Салвадора Аљендеа, 50 метара после раскрснице са 

улицом Маријане Грегоран, у смеру ка терминусу „Карабурма 2“ за линије 16, 23 и 25; 

 „Маријане Грегоран 1“, у улици Маријане Грегоран, на позицији око 50 метара после 
раскрснице са улицом Војводе Мицка Крстића у смеру ка граду, односно испред објекта 
са кућним бројем 36, за линију 25; 

 Возила са линија 16, 23 и 25 у смеру ка Карабурми ће користити стајалиште „Војводе 
Мицка Крстића“ које у редовном режиму користе линије 25П, 32, 32Е, 35, 35Л и 74. 

 

На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта ЈГП-а . 
 
Ноћни саобраћај: 
Аутобуси са ноћне линије 32н, у оба смера, ће саобраћати истом трасом као и аутобуси са дневне 
линије 16 и 23. 
 


