ИНФОРМАЦИЈА
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗБОГ РАДОВА
У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА У КАЛУЂЕРИЦИ

Због радова на редовном одржавању коловоза у улици Војводе Степе Степановића, на делу од
улице Краља Петра I до улице Жељка Миливојевића , које ће изводити ЈКП „Београд пут“ у
периоду од понедељка 11.10. до 31.10.2021.године, мења се режим рада линија јавног
превоза на следећи начин:


Возила са линије 309 ће саобраћати на скраћеној траси, од терминуса „Звездара
/пијаца/“ до привременог терминуса у зони стајалишта „Пут за Институт“ код ресторана
„Три тигања“ и носиће ознаку 309Л.



Успоставља се привремена минибус линија 309Л1 која ће саобраћати: КАЛУЂЕРИЦА
(РИБНИЧКА) – Рибничка - Ђуре Ђаковића - Краља Петра I - Смедеревски пут – Булевар
револуције - Пролетерских бригада - Саве Ковачевића - Милана Ракића - Драгољуба
Стојановића - Жикице Јовановића Шпанца - Војводе Степе Степановића - Радисава
Игњатовића – Вишњићева - КАЛУЂЕРИЦА (ВИШЊИЋЕВА).

Стајалшта:
Привремено се укидају стајалишта: „Дом здравља“, „Копаоничка“, „Степе Степановића“,

„Жељка Миливојевића“, „Радисава Игњатовића“, „Калуђерица центар“, „Исидора Благојевића“,
„Калуђерица терминус“, у оба смера за линију 309.

Привремено се успостављају стајалишта:
За линију бр. 309Л
 Калуђерица (Смедеревски пут) – полазно/долазно стајалиште које на новоизграђеној
површини испред ресторана „Три тигања“ се успоставља у улици Рибничка.
 За линију бр. 309Л1
- у смеру ка улици Вишњићева
 Калуђерица (Рибничка) – у улици Рибничка.
 Војина Југовића - у улици Пролетерских бригада.
 Церска - у улици Саве Ковачевића.
 Меше Селимовића - у улици Милана Ракића.
 Рифата Бурџевића - у улици Милана Ракића.
 Драгољуба Стојановића - у улици Драгољуба Стојановића.
- у смеру ка улици Рибничка
 Калуђерица (Вишњићева) – у улици Вишњићева.
 Драгољуба Стојановића - у улици Драгољуба Стојановића.
 Рифата Бурџевића - у улици Милана Ракића.
 Меше Селимовића - у улици Милана Ракића.
 Церска - у улици Саве Ковачевића.
 Војина Југовића - у улици Пролетерских бригада.
У прилогу је траса линије 309Л1 са стајалиштима.

