
 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ  
РАДОВА У УЛИЦИ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ – III фаза  - измена 

 
Због редовног одржавања коловоза, у улици Батајнички друм (Мајора Зорана Радосављевића), на делу од 
улице Јурија Ракитина до улице Батајнички друм 6.део, које ће изводити ЈКП „Београд пут“, у периоду од 
четвртка 11.04. до 10.05.2019. године, мења се режим рада линије ЈГП-а. 
Возила са линија :  

 73, 705, 706 и 706Е на измењеном делу трасе ће саобраћати:  
 у смеру ка Батајници: Мајора Зорана Радосављевића – Батајнички друм 6.део – Батајнички 

друм 17.део - Jурија Ракитина  - лево у интерну саобраћајницу паралелно са Батајничким 
друмом - Батајнички друм 10.део – Батајнички друм и даље редовном трасом; 

 у смеру ка граду: Мајора Зорана Радосављевића - Јурија Ракитина  - Батајнички друм 
17.део  - Батајнички друм 6.део – Батајнички друм и даље редовном трасом; 

 703 на измењеном делу трасе ће саобраћaти: 
  у смеру ка Угриновцима: Јурија Ракитина - лево у интерну саобраћајницу паралелно са 

Бaтајничким друмом - Батајнички друм 10.део – Батајнички друм и даље редовном трасом; 
 у смеру ка граду возила ће саобраћати редовном трасом; 

 704 на измењеном делу трасе ће саобраћати у оба смера: Батајнички друм – Батајнички друм 
6.део - Батајнички друм 17.део – Јурија Ракитина и даље редовном трасом. 

 Стајалишта: 
 Укидају се стајалишта: 

 „Coca - cola“ у оба смера, за линије 73, 704, 705, 706,706Е; 
 „Електронска индустрија“ у оба смера, за линије 73, 704, 705, 706; 
 „Пут за Нови Сад“  у смеру ка граду, за линију 704; 
 „Пут за 13.мај“у смеру ка Батајници, за линије 73, 703, 705, 706.  

 Успостављају се привремена: 
 „Coca cola 1“у смеру ка Батајници – у улици Батајнички друм 6.део на позицији ЕДБ стуба, 

испред излаза из ОМV пумпе, 50м после раскрснице са Батајничким друмом; 
 „Coca cola 1“у смеру ка Земуну – у улици Батајнички друм 6.део на позицији  испред излаза 

из ОМV пумпе, 60м испред  раскрснице са Батајничким друмом; 
 „Јурија Ракитина“ у смеру ка Батајници – у интерној саобраћајници, 30м након пешачког 

прелаза који се налази у зони раскрснице са улицoм Јурија Ракитина; 
 „Јурија Ракитина“ у смеру ка Земуну – у улици Јурија Ракитина на позицији ЕДБ стуба, 5м 

испред раскрснице са интерном саобраћајницом паралелном  Батајничком друму ( 2. ЕДБ 
стуб испред семафора). 

 „Пут за 13.мај“ у смеру ка Батајници, у интерној саобраћајници, око 30м испред раскрснице 
са улицом Батајнички друм 10.део. 

Возила са линијe ноћног саобраћаја 706Н ће саобраћати као и аутобуси са дневних линија у измењеном 
режиму.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


