
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О РЕЖИМУ РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ ПРОСЛАВЕ ДАНА ПОЛИЦИЈЕ 

 

Због прославе Дана полиције на платоу испред Дома Народне скупштине Републике Србије, од 
суботе 26.5.2018. године од 18.00 часова (генерална проба) до недеље 27.5.2018. године 
до 15:00  часова (главна свечаност) биће затворене следеће саобраћајнице: Трг Николе 
Пашића (од Теразија до Булевара краља Александра), Дечанска (од Теразијског тунела до 
Трга Николе Пашића), Булевар краља Александра (од Трга Николе Пашића до Београдске 
улице у оба смера и од Рузвелтове до Београдске само десна коловозна трака), Београдска (од 
ул. Илије Гарашанина до Булевара краља Александра), ул. Краља Милана, ул. Кнеза Милоша 
(од Немањине улице до Таковске) и Таковска (од Булевара краља Александра до ул. 27. 
марта). 
 
Због наведеног, мења се режим рада линија ЈГП-а на следећи начин: 
 
Трамвајски саобраћај 
У суботу 26.5.2018. године од 18:00 часова до краја рада линија и у недељу 27.5.2018. године од 
првих јутањих полазака до 15:00 часова (до завршетка манифестације):  
 

 трамваји са линије 6 ће саобраћати на релацији: Устаничка – Омладински стадион, 
 трамваји са линија 7 и 12, у оба смера ће саобраћати преко Трга Славија, уместо преко 

Ташмајдана, 
 трамваји са линије 10 ће саобраћати преко Вуковог споменика, у оба смера: Трг Славија - 

Београдска – Булевар краља Александра – Рузвелтова – Краљице Марије – 27. марта и 
даље редовном трасом. 
Измене су оперативне. 
 

Тролејбуски саобраћај 
У суботу, 26.5.2018.године, од 18:00 часова, тролејбуси са свих линија биће повучени за 
гаражу (искључења тролејбуса са линија почињу око 16:00 часова, кроз ред вожње), а биће 
успостављене аутобуске линије 21А, 22А, 28А, 29А и 41А:  

 21А (Трг Славија – Учитељско насеље) са 2 аутобуса СП Земун 

 22А (Трг Славија – Крушевачка) са 2 аутобуса СП Космај 

 29А (Трг Славија – Медаковић 3) са 6 аутобуса (СП Карабурма и СП Нови Београд по 3 

аутобуса)  

Траса аутобуских линија 21А, 22А и 29А се поклапа са трасом тролејбуских линија 21, 22 и 

29. 

 28А (Трг Републике – Звездара), са 3 аутобуса СП Космај. 

Траса линије: Трг Републике – (Браће Југовића  - Македонска у смеру ка терминусу) –– 

Булевар деспота Стефана – Цвијићева - Димитрија Туцовића и даље трасом тролејбуске 

линије 28. 

 41А (Главна железничка станица - Бањица 2) са 6 аутобуса (СП Карабурма и СП Нови 

Београд по 3 аутобуса) 

Траса линије: Главна железничка станица – Савска  – Мостарска петља – Војводе Путника 

и даље ка Бањици трасом тролејбуске линије 41. 

 

Возаче за наведене аутобуске линије обезбеђује СП Дорћол. 

У недељу, 27.5.2018.године, од првих јутарњих полазака до завршетка манифестације (око 
15:00 часова) тролејбуси неће излазити у саобраћај, а биће успостављене локалне аутобуске 
линије 21А, 22А, 28А, 29А и 41А (исто као и у суботу). 
 
Након завршетка манифестације (око 15.00 часова), успоставља се редован саобраћај на  
свим тролејбуским линијама (19, 21, 22, 28, 29, 40 и 41) а престају са радом аутобуске линије 
које су уведене уместо тролејбуских (аутобуси се повлаче за гаражу).  
 



 Аутобуски саобраћај 
 
У суботу 26.5.2018. године од 18:00 часова до краја рада линија и у недељу 27.5.2018. године од 
првих јутарњих полазака до 15:00 часова  (до завршетка манифестације):  
 

 укида се линија ЕКО 1, 
 

 возила са линија 23 и 58 ће саобраћати:  Булевар деспота Стефана – Џорџа Вашингтона - 
Цара Душана – Булевар војводе Бојовића – Карађорђева – Савски трг – Немањина – (Кнеза 
Милоша у смеру ка Видиковцу и Железнику) – (Дринска – Сарајевска, у смеру ка Карабурми 
и Панчевачком мосту) – Мостарска петља и даље редовном трасом; 
 

 возила са линије 24  ће саобраћати: 
 у смеру ка Неимару Цара Душана – Џорџа Вашингтона – 27.марта – Краљице Марије – 
Рузвелтова – Булевар краља Александра – Голсвордијева – Крунска – Максима Горког – 
Цара Николаја – Чубурска и даље редовном трасом,  
у смеру ка Дорћолу: Курсулина – Милешевска – Синђелићева – Краљице Марије - 27.марта 
- Џорџа Вашингтона - Цара Душана и даље редовном трасом; 
 

 возила са линије 26, у оба смера, ће саобраћати:  Цара Душана – Џорџа Вашингтона – 27. 

марта – краљице Марије - Рузвелтова – Булевар краља Александра и даље редовном 

трасом; 

 возила са линије 27 ће саобраћати: Трг Републике (Браће Југовића – Македонска у смеру 

ка Тргу Републике)- Булевар деспота Стефана - Џорџа Вашингтона - 27. марта – Краљице 

Марије - Рузвелтова и даље редовном трасом; 
 

 возила са линије 31 ће саобраћати на скраћеној траси: Трга Славија – Коњарник, 
 

 возила са линија 33 и 48 ће саобраћати на скраћеној траси од Кумодража и Миљаковца 3 
до Трга Славија; 
 

 возила са линија 37 и 44 ће саобраћати: Жоржа Клеменсоа – Цара Душана – Булевар 
војводе Бојовића – Карађорђева – Савски трг – Немањина – (Кнеза Милоша у смеру ка 
Кнежевцу и Сењаку) – (Дринска - Сарајевска у смеру ка Панчевачком мосту) – Мостарска 
петља и даље редовном трасом; 
 

 возила са линија 52, 53 и 56 ће саобраћати до Главне железничке станице, уместо до 
Зеленог венца: (Дринска – Сарајевска - Немањина, у смеру ка Савском тргу) (Савска у 
смеру ка периферији) – Мостарска петља и даље редовном трасом; 
 

 возила са линија 65 и 77 ће саобраћати, у оба смера: (Рузвелтова – Краљице Марије, 

линија 65) - 27. марта -  Џорџа вашингтона - Булевар деспота Стефана – Браће Југовића  - 

Дечанска – Теразијски тунел и даље редовном трасом; 
 

 возила са линије 74 ће саобраћати, у оба смера: Рузвелтова - Краљице Марије - 27.марта – 
Џорџа Вашингтона – Булевар деспота Стефана – Браће Југовића - Дечанска – Теразијски 
тунел – Зелени венац – Бранкова - Бранков мост – Булевар Михајла Пупина - Милентија 
Поповића – Булевар Зорана Ђинђића и даље редовном трасом. 
 

На измењеним деловима траса, возила ће користити постојећа стајалишта линија ЈГП-а. 

*** 

Ноћни превоз (26/27.5.2018.) 
 

 Линије 33Н, 47Н, 48Н и 401 биће скраћене до Трга Славија,  полазно стајалиште биће у 
Булевару ослобођења. 
 



 Линије 29Н, 31Н, 37Н, 51Н, 56Н и 511Н, биће скраћене до Трга Славија, полазно 
стајалиште биће испред платоа између улица Немањина и Краља Милана. 
 

 Возила са линија 26Н, 27Н, 32Н, 202Н, 301Н и 304Н ће од Трга Републике саобраћати 
делимично измењеном трасом, у оба смера, преко Булевара деспота Стефана, Џорџа 
Вашингтона, 27. Марта,  (линија 304Н, Старине Новака, Цвијићева и даље редовном 
трасом) (остале линије, Краљице Марије до Вуковог споменика и даље редовним 
трасама...)  
 

 Возила са линије 308Н ће полазити са Трга Републике, уместо са Трга Славија.  
Возила ће од Вуковог споменика саобраћати следећом трасом: Булевар краља Александра, 
Рузвелтова, Крањице Марије, 27. Марта, Џорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана, 
Браће Југовића, Македонска, Трг Републике. 

 


