
 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ ОДРЖАВАЊА 
ПРОМОЦИЈЕ АКАДЕМАЦА ИСПРЕД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 
Због свечаности поводом завршетка школовања студената Војне академије (промоција Академаца) 
која ће се одржати испред Народне скупштине, и то: 

- у петак 07.09. 2018. г. у периоду од 16:30 до 22:30 часа, генерална проба,   
- у суботу 08.09.2018.г. у периоду од 07:00 до 13:30 часова, главна свечаност, 

возила са линија ЈГП-а ће саобраћати делимично измењеним трасама. 
 
Улице које се затварају за саобраћај су: Трг Николе Пашића, Драгослава Јовановића, Влајковићева, 
Таковска (од Краљице Марије до Булевара краља Александра), Кнеза Милоша (од Немањине до 
Булевара краља Александра), Булевар краља Александра (од Светозара Марковића до Таковске), 
Дечанска (од Теразијског тунела до Влајковићеве). 
 
У петак 07.09.2018.г. од 16:30 до 22:30 часа (за време генералне пробе) мења се режим рада 
линија на следећи начин: 

 

 трамваји са линије 3Л уместо до Ташмајдана, саобраћаће до Трга Славија; 
 трамваји са линије 6, уместо до Ташмајдана, саобраћаће: ул. Београдском до Трга Славија; 
 трамваји са линија 7 и 12Л ће, уместо ул. Ресавском, у оба смера саобраћати ул. Београдском; 
 аутобуси са линије 23, у оба смера, саобраћаће: Таковска - 27 марта – Старине Новака - 

Београдска – Трг Славија – Немањина – Кнеза Милоша и даље редовном трасом. 

 аутобуси са линије24, у оба смера, саобраћаће: Трг Републике – Македонска - Светогорска - 
Мајора Илића - 27. марта - Београдска – Његошева и даље редовном трасом; 

 аутобуси са линије 26, у оба смера, саобраћаће: Трг Републике - Македонска - Светогорска - 
Мајора Илића - 27. марта - Београдска – Булевар краља Александра и даље редовном трасом; 

 аутобуси са линије 27, саобраћаће: Трг Републике – (Булевар деспота Стефана - Џорџа 
Вашингтона у смеру ка Миријеву) (Мајора Илића – Илије Гарашина - Светогорска - Македонска у 
смеру ка центру) - 27. марта - Краљице Марије - Рузвелтова и даље редовном трасом; 

 аутобуси са линија 37, 44 и 58, у оба смера саобраћаће: Трг Републике – Коларчева – Теразије - 
Краља Милана – Трг Славија - Немањина - Кнеза Милоша и даље редовном трасом. 

 аутобуси са линије74, у оба смера, саобраћаће: Булевар краља Александра – Београдска – Tрг 
Славија - Немањина - Кнеза Милоша и даље редовном трасом. 

 електробуси са линије ЕКО 1, у оба смера: Вуков споменик – Булевар краља Александра – 
Рузвелтова – Краљице Марије – 27. Марта – Мајора Илића – Илије Гарашанина - Светогорска – 
Македонска – Дечанска – Теразијски тунел и даље редовном трасом; 

 
 један број тролејбуса са линије 40са терминуса Звездара се преусмеравају на линију 28 од 14:30 

часова (дефинисано редом вожње)и на њој раде до краја рада, а остали тролејбуси се упућују у 
гаражу (дефинисано редом вожње). 

 тролејбуси са линије41,сеискључују за гаражу са терминуса Студентски трг почев од 14:30 
часова(дефинисано редом вожње). 

 успоставља се аутобуска линија41А на релацији АдмиралаГепрата – Бањица 2,  од 14.45 
часова.На линији ће радити 6 возила (по 3 аутобуса СП Карабурма и   СП Космај; возаче 
обезбеђује погон Дорћол. 

 
Траса линије 41А, у оба смера:  
АДМИРАЛА ГЕПРАТА - Кнеза Милоша (у повратку Савска – Дринска – Сарајевска – Балканска) - 
Булевар кнеза Александра Карађорђевића - Црнотравска – Незнаног јунака - Паунова - БАЊИЦА 2. 
 
 
 
У суботу 08.09.2018.г. од 07:00 до 13:30 часова (за време главне свечаности) мења се режим 
рада линија на следећи начин: 
 
За аутобуске линије 23, 24, 26, 27, 37, 44, 58 и 74, електробус линију ЕКО 1, и трамвајске линије 3Л 
и 6, важиће иста измена као и претходног дана. 



 
Трамвајски саобраћај: 
 
Због радова у Карађорђевој улици,  

 трамваји са линије 7 у оба смера саобраћаће на релацији: Устаничка - Дорћол  -      
Пристаниште -Булевар Милутина Миланковића; 

 трамваји са линије 12Л у оба смера саобраћаће на релацији: Омладински стадион – Трг 
Славија - Главна железничка станица -  Господарска механа. 

 
Тролејбуски саобраћај: 

 Аутобуска линија 41А радиће од првих јутарњих полазака до завршетка манифестацијена 
релацији  Адмирала Гепрата – Бањица 2 . 

 Тролејбуска линија 28 биће појачана. 

 Тролејбуски саобраћај на линијама 40 и 41 се успоставља по завршетку манифестације 

(оквирно око 14:00 часова). 
 

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


