
 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ  
РАДОВА У УЛИЦИ МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСАВЉЕВИЋА  

 
 

Због радова на изградњи фекалне канализације, у ул. Мајора Зорана Радосављевића, која ће у 
потпуности бити затворена, између улица Краља Михаила Зетског и Мајке Југовића, које ће 
изводити GP „Rad GM“ d.o.o., у периоду од уторка 11.06.2019. године од 09:00 часова до 
31.08.2019. године, мења се режим рада линије ЈГП-а, на следећи начин: 
  

 73, 706 и 706Е  на измењеном делу трасе ће саобраћати, у оба смера: Мајора Зорана 
Радосављевића – Краља Михаила Зетског – Стевана Дубајића – Краља Радослава – Мајке 
Југовића и даље редовним трасама; 

 700 ће саобраћати: Царице Јелене – Јована Бранковића – Саве Гркинића – Војвођанских 
бригада – Максима Бранковића – Далматинске загоре – Станка Тишме – Мајке Југовића – 
Краља Радослава и даље редовном трасом; 

 702 на измењеном делу трасе ће саобраћaти, у смеру ка окретници Батајница /железничка 
станица/: Мајора Зорана Радосављевића - Мајке Југовића – Краља Радослава и даље 
редовном трасом; 

 703 на измењеном делу трасе ће саобраћaти: 
 у смеру ка Угриновцима: Мајора Зорана Радосављевића - Краља Михаила Зетског – 

Стевана Дубајића  - Краља Радослава и даље редовном трасом; 
 у смеру ка Земуну: Мајора Зорана Радосављевића - Мајке Југовића – Краља 

Радослава – Стевана Дубајића - Краља Михаила Зетског - Мајора Зорана 
Радосављевића и даље редовном трасом. 
 

  Стајалишта: 
 Укидају се стајалишта: 

 „Батајница /улаз/“ у смеру ка терминусу Батајница /железничка станица/, за 
линије 73, 703, 706, 706Е; 

 „Максима Бранковића“ у оба смера, за линије 73, 706, 706Е, односно и за линију 
703 у смеру ка Земуну; 

 „Краља Уроша“  у смеру ка терминусу Батајница /железничка станица/, за 
линије 700 и 703; 

 „Браће Смиљанић“ у оба смера за линије 73, 706 706Е , односно и за линију 703 
у смеру ка Земуну; 

 „Мајке Југовића“ у смеру ка граду, за линије 73, 702, 703, 706 и 706Е; 
 „Браће Савић“ у смеру ка терминусу Батајница /железничка станица/, за линију 

702; 
 „Стевана Дубајића“ за линију 700; 
 „Браће Радишић“ у смеру ка терминусу Батајница /Железничка станица/, за 

линије 700 и 702 . 
  

 Успостављају се привремена стајалишта: 
 „Батајница /улаз/“, у ул. Краља Михаила Зетског, у смеру ка терминусу 

Батајница /железничка станица/, на позицији ЕДБ стуба који се налази око 30 
метара после раскрснице са улицом Мајора Зорана Радосављевића, за линије бр. 
73, 703, 706 и 706Е  

 „Стевана Дубајића“, у ул. Краља Радослава, у смеру ка Земуну, на позицији ЕДБ 
стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 160, за линије бр. 73, 703, 
706 и 706Е; 

 
 
 

 „Браће Радишић“, у ул. Краља Радослава, у смеру ка Земуну, на позицији ЕДБ 
стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 110А, за линије бр. 73, 
703, 706 и 706Е; 

 „Мајке Југовића 1“, у ул. Мајке Југовића, у смеру ка Земуну, на позицији ЕДБ 
стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 4, за линије бр. 73, 700, 
702, 703, 706 и 706Е; 



 „Вртић“, у ул. Далматинске загоре, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред 
објекта са кућним бројем 43, за линију бр. 700. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 


