
  

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

 
 
Због радова на уређењу Трга Републике, које изводи предузеће „ Strabag“ d.o.o., у периоду од 
понедељка 23.09. до 27.09.2019. године доћи ће до измене режима рада линија јавног превоза 
на следећи начин: 

 тролејбуске линије 21Л, 22Л и 29Л саобраћају на релацији Трг Славија – периферни 
терминуси; 

 успоставља се привремена аутобуска линија 22А на релацији Трг Републике – Црвени крст; 
 возила на аутобуским линијама  број 24, 26, 37 и 44 ће саобраћати:  

- у смеру ка Дорћолу: Дечанска - Браће Југовић - Француска и даље редовним трасама; 
- у смеру ка Тргу Николе Пашића: Француска – терминус Трг Републике – Браће 

Југовића – Дечанска и даље редовним трасама; 
 аутобуси са линија 27 у смеру ка Тргу Републике, ће саобраћати: Булевар краља 

Александра – Дечанска – Браће Југовиће – Француска – терминус „Трг Републике“; 
 аутобуси са линије 31 ће саобраћати на релацији Трг Републике – Коњарник;  
 аутобуси са линија број 32Е, 43 и 96 ће саобраћати на релацији Железничка станица 

(Панчевачки мост)  - периферни терминуси,  у оба смера, улицама: Булевар деспота Стефана 
– Јована Авакумовића – Поенкареова –  терминус Железничка станица (Панчевачки мост). 

Носиће ознаке 32ЕЛ, 43Л и 96Л. 
 
Корекцију времена обрта аутобуси са линија 22А и 31 вршиће на периферним терминусима  (Црвени 
крст и Коњарник), док је терминус Трг Републике пролазни (без задржавања аутобуса).   

 
 Стајалишта: 
Привремено се укидају стајалишта: 
- „Трг Републике“ у смеру ка Дорћолу, за линије 24, 37 и 44, односно у смеру ка Вуковом споменику 
за линије 24, 26, 37 и 44; 
- „ Теразије“ у смеру ка Тргу Републике за линије 26 и 27;   
 - „Трг Републике“,  у смеру ка Дорћолу, за линију 26; 
- „Јована Авакумовића „ у смеру ка Тргу Републике за линије 32Е, 43 и 96; 
- „Цвијићева“ и „ Џорџа Вашингтона“ у оба смера, за линије 32Е, 43 и 96; 
- терминус „Трг Републике“ за линије 32Е, 43 и 96. 
Успоставља се привремено стајалиште за линију 32Е, 43 и 96, у смеру ка Панчевачком мосту у улици 
Јована Авакумовића, наспрам постојећег стајалишта „Железничка станица Дунав“, линија 33 и 48. 
 
Возила са линија 24, 26, 37 и 44 ће користити стајалиште „Дом Омладине“ у смеру ка Дорћолу, а у 
супротном смеру стајалиште „Трг Републике“ у терминусу (линија 43 и 96). 
 
Аутобуси са линија 22А и 31 ће користити стајалишта „Трг републике“ у улици Коларчева као 
полазно (смер ка Тргу Славија) и долазно (смер ка Тргу републике).  
Такође, промену смера кретања ће вршити улицама Коларчева – Македонска – Браће Југовића – 
Француска – терминус „Трг Републике“ – Браће Југовића – Македонска – Коларчева и даље 
редовним трасама. 
 
По добијању редова вожње за линије 16, 43Л и  96Л  елемената за измену плана од Секретаријата 
за јавни превоз, Служба за планирање и израду реда вожње ће исте проследити. 
 
 
 
 
 
 

     
        

 

 
 

 


