
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
о измени режима рада линија ЈГП-а због радова  

у улици 11.крајишке дивизије  (III фаза) 
 
Завршена је друга фаза радова на топловодној мрежи у улици 11. крајишке дивизије (на 
делу од ул. Патријарха Јоаникија до Опленачке улице), тако да су од среде 21.7.2021. 
године од 11:30 часова возила са линија 56 и 502 оперативно враћена на редовну 
трасу, у оба смера. 
 
Истовремено су почели радови из треће фазе у ул. 11. крајишке дивизије, на делу између 
улица Патријарха Јоаникија и Ибарске магистрале и делимично у ул. Патријарха 
Јоаникија, због којих је за саобраћај  затворена десна саобраћајна трака у ул. 11. 
крајишке дивизије, посматрано у смеру ка Ибарској магистрали, као и десна коловозна 
трака у ул. Патријарха Јоаникија, у зони раскрснице, у смеру ка Петловом брду.  
У зони радова, ул. Патријарха Јоаникија је једносмерна према граду, а у улици 11. 
крајишке дивизије, возила саобраћају двосмерно преосталом ширином коловоза. 
 
Због наведених радова: 
 
Од среде, 21.07. од 11:30 часова до 25.07.2021.године, оперативно је измењен 
режим рада линија на следећи начин: 
 
 возила са линије 59, у смеру ка Петловом брду и даље саобраћају измењеном трасом: 

Пилота Михајла Петровића – Патријарха Јоаникија - Сретена Младеновића Мике – 
Опленачка и даље редовном трасом; 
- у смеру ка терминусу „Бирчанинова“ возила саобраћају редовном трасом; 

 возила са линије 521, у смеру ка терминусу Железник (Тараиш) саобраћају: 
Патријарха Јоаникија - Сретена Младеновића Мике – Опленачка - 11. крајишке 
дивизије  и даље редовном трасом.  
- у смеру ка терминусу Видиковац возила саобраћају редовном трасом  

 
 возила са линије 534, у смеру према Рипњу саобраћају: Церски венац – Пилота 

Михаила Петровића – Ибарска магистрала и даље редовном трасом. 
- у смеру ка Цераку возила саобраћају редовном трасом; 

 
Стајалишта: 
 Привремено су укинута стајалишта: 

- „Лабудово брдо“ и „Сердара Јанка Вукотића“, у смеру ка периферији за линију 59; 
        - „Пилота Михаила Петровића“, „М3 Видиковац“, „Видиковачки венац“,  „Топлана“ и      

„Лабудово брдо“ у смеру ка Рипњу за линију 534. 
 

 Привремено је успостављено стајалиште, за линију 534 у смеру ка Рипњу: 
- „Пилота Михаила Петровића“, у улици Пилота Михаила Петровића, на позицији ЕД 
стуба око 70 метра после зоне раскрснице са улицом Цeрски венац. 
 

 И даље су у функцији привремено успостављена стајалишта за линију 59, у смеру ка 
Петловом брду: 
- „Видиковац 1“ на острву у висини окретнице ,,Видиковац“, на позицији ЕД стуба   

који се  налази на самом почетку острва,  
- „Сердара Јанка Вукотића 1“ у улици Сретена Младеновића Мике испред објекта са 

кућним бројем 1Ф, око 40 метара после зоне раскрснице са улицом Сердара Јанка 
Вукотића. 

 
На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта. 
 


