ИНФОРМАЦИЈА
о измени режима рада линија ЈГП-а због радова у ул. Цара Душана
У склопу радова на реконструкцији и уређењу улице Цара Душана, на делу између улица
Француске и Taдеуша Кошћушка, укључујући и раскрсницу са улицом Тадеуша Кошћушка, у периоду
од 11.08.2020. године до 31.08.2020. године, (за саобраћај je проходна раскрсница улица Цара
Душана и Добрачина), важиће следећи режим рада линија:

Трамвајски саобраћај



Трамвајске линије 2, 5 и 10 и даље не саобраћају.
Трамваји са линије 11Л саобраћаће на релацији: Пристаниште - Стари савски мост – Блок 45

Аутобуски саобраћај
На паркингу код терминуса Калемегдан /Доњи град/, биће успостављен привремени терминус
Калемегдан /Видин капија/ где ће промену смера кретања вршити возила са линија 5А, 24, 26 и 79.




Аутобуси са линије 5А у оба смера, ће саобраћати: Калемегдан /Видин капија/ - Дунавска Жоржа Клемансоа – Џорџа Вашингтона – 27. марта – Краљице Марије – Вуков споменик.
возила са линије: 24 и 26 у оба смера, ће саобраћати: Калемегдан /Видин капија/ - Дунавска
- Жоржа Клемансоа – Француска и даље редовним трасама;
возила са линије 79 у оба смера, ће саобраћати: Калемегдан /Видин капија/ - Дунавска Жоржа Клемансоа – Џорџа Вашингтона и даље редовном трасом;

Стајалишта
Привремено се укидају стајалишта:
-

„Калемегдан“ у оба смера, „Тадеуша Кошћушка“ у оба смера и терминусно полазно-долазно
стајалиште „Калемагдан /Доњи град/“ за линију 11Л;
„Дорћол /Књегиње Љубице/“ и „Краља Петра“ у оба смера, „Браће Барух“ и „Солунска“ у смеру
ка Дорћолу за линије 5А, 24, 26 и 79;
„Браће Барух“ у смеру ка Француској улици за линије 5А и 79;
„СРЦ Милан Гале Мушкатировић“ у оба смера, терминусно стајалиште за линије 24 и 79;
„Деспота Ђурђа“ у смеру ка Насељу Браће Јерковић за линију 26.

Привремено се успостављају стајалишта:
 у смеру ка улици Жоржа Клеменсоа:
- Калемегдан /Видин капија/ (полазно стајалиште) у привременој окретници (паркинг код
терминуса Калемегдан /Доњи град/), на 10 метара пре изласка из окретнице (паркинга) у
Булевар војводе Бојовића;
- „Јеврејска“ у улици Дунавска, на позицији ЕД стуба који се налази испред објекта са
кућним бројем 2, односно на 25 метара испред раскрснице са улицом Јеврејска;
 у смеру ка привременом терминусу Калемгдан /Видин капија/:
- „Дубровачка“ у улици Дунавска, на позицији ЕД стуба који се налази око 30 метара после
пешачког прелаза у зони раскрснице са улицом Дубровачка;
- „Јеврејска“ - у улици Дунавска, на позицији ЕД стуба који се налази испред пешачког
прелаза у зони раскрснице са улицом Јеврејска;
- „Калемегдан /Видин капија/“ (долазно стајалиште) у привременој окретници (паркинг код
терминуса Калемегдан /Доњи град/), на око 40 метара после уласка у привремену
окретницу (паркинг).

Привремено успостављена стајалишта у Дунавској улици у оба смера „Добрачина“ и „Мике Аласа“ су
и даље у функцији.

На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта ЈГП-а.
Ноћни саобраћај:



возила са линије 26H, саобраћаће као и возила са дневне линије;
возила са линије 401Н у оба смера, саобраћаће: Калемегдан /Видин капија/ - Дунавска Жоржа Клемансоа - Цара Душана - Џорџа Вашингтона и даље редовном трасом.

