
Секретаријат за јавни превоз Града Београда: Од среде без ноћног превоза у престоници
уторак, 17 новембар 2020 17:44

Секретаријат за јавни превоз Града Београда донео је Одлуку о привременој обустави
рада линија ноћног превоза путника од среде увече.

  

  

Одлука је донета у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Београда, а којом је свим угоститељским објектима, продавницама,
трговинским центрима и другим малопродајним објектима, позориштима и биоскопима,
приређивачима посебних и класичних игара на срећу и другим објектима забрањен рад
од 21 до 5 часова, наводи се у саопштењу.

  

Привремена обустава рада ће бити извршена на 24 ноћне линије које су саобраћале од
00 до 4 сата, а то су следеће линије:

  

47Н (Трг републике – Ресник ЖС);
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51Н (Трг републике – Беле воде;

  

56Н (Трг републике – Рушањ);

  

68Н (Трг републике – Нови Београд/Блок 45/);

  

202Н (Трг републике – Велико село);

  

706Н (Трг републике – Батајница);

  

27Н (Трг републике – Миријево 3);

  

33Н (Студентски трг – Кумодраж);

  

75Н (Трг републике – Бежанијска коса);

  

15Н (Трг републике – Земун/Нови град/);

  

26Н (Дорћол – Браће Јерковић);

  

101Н (Трг републике – Падинска скела);
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601Н (Трг Славија – Добановци);

  

29Н (Студентски трг – Медаковић 3);

  

301Н (Трг републике – Бегаљица);

  

31Н (Студентски трг – Коњарник);

  

37Н (Трг републике – Кнежевац);

  

308Н (Славија – Велики Мокри Луг);

  

401Н (Дорћол/Дунавска/ – Пиносава);

  

511Н (Трг републике – Сремчица);

  

32Н (Трг републике – Вишњица);

  

304Н (Трг републике – Ритопек);

  

603Н (Трг републике – Угриновци);

  

704Н (Трг републике – Земун поље).
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По укидању донетих мера, превоз на ноћним линијама ће бити поново успостављен, а о
чему ће Секретаријат за јавни превоз благовремено информисати грађане.

  

(Б92)
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