
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О  ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА 

у ул. ЛОЛЕ РИБАРА У ЖЕЛЕЗНИКУ 
 
 

Због радова на кишној канализацији у улицама Водоводска и Лоле Рибара у Железнику, које 
ће изводити ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у периоду од 01.08. до 
13.08.2018. године биће измењен режим рада линија ЈГП-а. Радови ће се изводити у две 
фазе, при чему: 
  
- 1. фаза обухвата потпуно затварање улица Водоводска на делу од кућног броја 10 и 

улице Лоле Рибара до броја 34 у периоду од 01.08. до 08.08.2018. године; 
 

- 2. фаза обухвата потпуно затварање улице Лоле Рибара на делу од кућног броја 34 до 
кућног броја 36 у периоду од 09.08. до 13.08.2018. године. 

 
Током извођења радова у фази 1 линије јавног превоза мењају режим рада у оба смера на 
следећи начин: 

 возила са линије 55 саобраћаће: Савска магистрала – Боре Станковића – Лоле 
Рибара – Свете Милутиновића и даље редовном трасом; 

 возила са линије 58 саобраћаће: Радничка – Савска магистрала – Боре Станковића 
– Лоле Рибара – Радних акција – Авалска и даље редовном трасом; 

 возила са линије 88 саобраћаће: Пожешка – Трговачка – Ибарска магистрала – 
Авалска – Даринке Радовић и даље редовном трасом; 

 возила са линије 512 саобраћаће: Пожешка – Трговачка – Ибарска магистрала – 
Авалска – Радних акција и даље редовном трасом;  

 
Стајалишта: 

 укидају се стајалишта у оба смера:  
- за линије 55, 58, 88 и 512: „Рупчине“, „Савска тераса“, „Пут за ЖТП“, 

„Ранжирна станица“,  „Железник улаз“, „Беле воде“ и „Железнички тунел“;    
- за линије 58, 88 и 512: „Јулино брдо“, „Илије Ђуричића“;  
- за линије 58 и 88: „Железник Златановићи“ и „Браће Митровић“;  
- за линију 55 и 88: „Пијаца“; 
- за линије 55 и 512:  „Златановићи“ и „Радних акција“; 
- за линију 55: „Светолика Лазаревића Лазе“, „Обалских радника“, „МЗ 

Чукаричка падина“ , „Инос“, „Контактор“ и „Атекс“  
- за линију 88: „Иво Лола Рибар“, „Пијаца Железник“ и „Центар“.  

 
На измењеним деловима траса, возила ће користити постојећа стајалишта линија ЈГП-а. 
 
 
 
Током извођења радова у фази 2 биће омогућен пролаз возилима из улице Радних акција у 
улицу Водоводска, у смеру према улици Трговачка, па се мења режим рада линија на 
следећи начин: 

 возила са линија 55 и 512 у смеру ка Звездари и Бановом брду ће саобраћати 
редовном трасом, док ће у смеру ка периферији саобраћати на исти начин као и у 
фази 1; 

 возила са линија 58 и 88  у смеру ка Панчевачком мосту и Кеју ослобођења 
саобраћаће улицама Даринке Радовић – Авалска – Радних акција – Водоводска и 
даље редовном трасом, док ће у супротном смеру саобраћати на исти начин као и у 
фази 1. 



 
Стајалишта: 

 за све линије у смеру ка Железнику биће укинута сва стајалишта као у фази 1; 
 за линије 58 и 88 у смеру ка Панчевачком мосту и Кеју ослобођења биће укинто 

стајалиште „МЗ Нови Железник“; 
 за линију 58  у смеру ка Панчевачком мосту биће укинута стајалишта: „Иво Лола 

Рибар“ „Пијаца“ и „Железник центар“  
 
На измењеним деловима траса, возила ће користити постојећа стајалишта линија ЈГП-а. 
 
Ноћни саобраћај: 
Возила са ноћне линије 511Н током извођења радова  (у фазама 1 и 2) на измењеном делу 
трасе ће саобраћати као возила са дневне линије 55. 


