
 

 
 

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

у улици Јована Суботића  
(фаза II) 

 

У склопу радова на изградњи канализационе мреже, у улици Јована Суботића, на делу од 
улице Петра Марковића до улице Стевана Марковића, које ће изводити ПП “Wetricom“ д.о.о., у 
периоду од суботе 26.11. до 09.12.2022. године, доћи ће до додатних измена у режиму 
рада линија ЈГП-а, у односу на претходну фазу, на следећи начин: 

 

 возила са линија 703Л1, 705 и 706E, ће саобраћати:  

 редовном трасом у смеру ка Кеју ослобођења; 
 у смеру ка периферији: терминус „Кеј ослобођења“ – Марка Николића – 

Давидовићева – Главна и даље редовним трасама. 
 

За остале линије које у редовном режиму рада саобраћају до терминуса „Кеј ослобођења“, 
важиће исти режим саобраћаја који је важио у претходној фази радова (од 17.10.2022. године), 
што значи: 

 возила са линије 88, промену смера кретања врше системом улица на следећи начин: 
Булевар Михајла Пупина – Џона Кенедија – Булева Николе Тесле – Карађорђев трг – 
Карађорђева – Авијатичарски трг и даље редовном трасом ка Железнику; 

 

 возила са линија 82, 610 и 611, од периферних терминуса до терминуса „Нови Београд 
/Павиљони/“, саобраћају: Булевар Михајла Пупина – Булевар маршала Толбухина – Луја 
Адамича – Сремских одреда – терминус „Нови Београд /Павиљони/“; 

 

Стајалишта: 
 

Привремено су укинута стајалишта: 
 „Земун пошта“ у смеру ка периферији, за линије 703Л1 и 706Е; 
 „Џона Кенедија“, „Прве пруге /Ретензија/“ и „22.октобра“ у смеру ка Кеју ослобођења 

за линије 82, 88, 610 и 611; 
 „22.октобра“ и „Џона Кенедија“ у смеру ка периферији, за линије 82, 610 и 611. 

 

Привремено је успостављено стајалиште у улици Џона Кенедија око 50,0 метара после зоне 
раскрснице са улицом Булевар Михајла Пупина гледано у смеру ка улици Булевар Николе 
Тесле, непосредно испред улаза у објекат са кућним бројем 31А, за линију 88. 
 

На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта ЈГП-а. 
 


