
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   
(I и II фаза) 

 
 
 

У склопу радова на топловодној мрежи у улици 11. крајишке дивизије, које изводи ЈКП 
„Београдске електране”, на делу између улица Опленачке и Патријарха Јоаникија, затворена је ½ 
профила коловоза, тако да се саобраћај, на овом делу саобраћајнице, обавља само у једном смеру 
(од Опленачке улице ка улици Патријарха Јоаникија) од 20.4.2021. године, при чему возила са 
линија јавног превоза, у смеру ка Петловом брду, саобраћају алтернативном трасом. 
 
Због предметних радова, у периоду од петка 23.04. до 10.07.2021.године, возила са линија 
јавног превоза ће додатно изменити трасу на следећи начин: 
 

 возила са линија 56, у смеру ка Петловом брду, ће саобраћати: Ибарска магистрала – 11. 
Крајишке дивизије – Патријарха Јоаникија – Сретена Младеновића Мике – Опленачка и даље 
редовном трасом; 
у смеру ка Зеленом венцу возила саобраћају редовном трасом; 

 возила са линије 59, у смеру ка Петловом брду, ће саобраћати: 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 502, у смеру ка Миљаковцу 1, ће саобраћати: Ибарска магистрала -11. 
Крајишке дивизије – Патријарха Јоаникија – Сретена Младеновића Мике – Опленачка – 17. 
Октобра и даље редовном трасом; 
у смеру ка Орловачи возила саобраћају редовном трасом.  

Стајалишта: 
 Привремено се укидају стајалишта: „Лабудово брдо“ и „Сердара Јанка Вукотића“, у смеру ка 

периферији за линије 56, 59 и 502; 
 Привремено се успостављају стајалишта: 
 „Видиковац 1“ на острву у висини окретнице ,,Видиковац“, на позицији ЕД стуба који се                                                                                                

налази на самом почетку острва, у смеру ка периферији за линију 59; 

 „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, у смеру 
ка периферији за линије 56, 59 и 502. 

 

На измењеном делу трасе возила ће користити постојећа стајалишта. 


