
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА  

У ул. УСТАНИЧКA 
 
Због радова на редовном одржавању коловоза, у улици Устаничка, на делу од улице Михаила 
Тодоровића до улице Ребеке Вест, укључујући и окретницу „Коњарник, које ће изводити ЈКП 
„Београд - пут“, од суботе 24.08. до 01.09.2019.године, мења се режим рада линија ЈГП-а. 
Током извођења радова предвиђено је затварање десне стране коловоза улице Устаничка (смер 
према Булевару краља Александра), као и саме окретнице „Коњарник“, док ће коловоз који се у 
редовном режиму користи за саобраћај у смеру према улици Војислава Илића користити за 
двосмерно одвијање саобраћаја. 
 
На основу свега наведеног успоставља се следећи режим саобраћаја: 
 
 возила са линија број 17 и 31 ће саобраћати на скраћеној траси, где ће промену смера 

кретања вршити улицама: Устаничка – Римска - Војислава Илића - Устаничка према граду 
односно Новом Београду. Возила ће корекцију времена поласка вршити на стајалишту 
„Шумице“ у смеру према граду; 

 возила са линије АДА 3 ће саобраћати на скраћеној траси, до терминуса „Шумице“; 
 успоставља се привремена аутобуска линија број 50Л (Устаничка – Медаковић 3).  

Траса линије 50Л: терминус УСТАНИЧКА – Устаничка – Војислава Илића – Светозара Радојчића –   
МЕДАКОВИЋ 3. 

 
Возила са линија број 50, 308 и 310 ће саобраћати редовним трасама. 
 
 Стајалишта: 

Привремено се укидају стајалишта: 
 „Хотел Србија“ у смеру ка Коњарнику, за линије 17 и 31; 
 „Шумице“ у смеру ка Коњарнику, за линије 17, 31 и АДА 3; 
 „Петрињска“ у оба смера, за линије 17, 31 и АДА 3; 
 „Коњарник“ у оба смера, за линије 17, 31 и АДА 3. 

Успостављају се привремена стајалишта: 
 „Устаничка“ за линије број 50, 308 и 310, смер према Булевару краља Александра, на 

позицији ЕДБ стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 202, односно око 150 
метара испред постојеће позиције стајалишта; 

 „Хотел Србија“ за линије број 17 и 31, у улици Римска, 50 метара после раскрснице са 
улицом Устаничка. 


