
 
 
 
 

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

 у Милешевској улици (фаза I) 
 
 

Због радова на редовном одржавању коловоза у Милешевској улици, на делу од раскрснице са улицом 
Бранка Крсмановића до средине излаза из окретнице „Црвени крст“, које ће изводити ЈКП “Београд 
пут”, у периоду од среде 19.10. до 28.10.2022. године, мења се режим рада линија ЈГП-а, на 
следећи начин: 

 тролејбуске линије 19, 22 и 29 неће саобраћати; 
 успоставља се локална тролејбуска линија 22Л /Студентски трг – Трг Славија/,  
 успоставља се локална аутобуска линија: 29А /Трг Славија - Медаковић 3/.  

 
Траса линија 21А и 29А: 

 у смеру ка периферији: Трг Славија – Макензијева – Цара Николаја II – Максима Горког – Јужни 
булевар – Господара Вучића – Војислава Илића и даље редовним трасама тролејбуских линија; 

 у смеру ка Тргу Славија: Војислава Илића – Жичка – Војводе Шупљикца – кроз окретницу 
„Црвени крст“ – Милешевска и даље редовним трасама тролејбуских линија. 

 Аутобуси са линије 83, ће саобраћати: редовном трасом до у улице Цара Николаја II, затим 
Максима Горког – Каленићева – Милешевска – Радивоја Кораћа – Цара Николаја II и даље 
редовном трасом ка Земуну. 

Стајалишта: 
 Привремено се укида терминус „Црвени крст“ за линију 83 и „Војводе Драгомира“ у смеру ка 

периферији за све линије, односно у смеру ка Тргу Славија за линије 19, 21А, 22 и 29; 
 Привремено се успоставља полазно/долазно стајалиште „Милешевска“, за линију 83, у 

Милешевској улици, испред кућног броја 52; 
 на измењеном делу трасе возила са линија 21А и 29А ће користити стајалишта „Максима Горког“ 

смер ка Звездари (стајалиште у Јужном булевару, које у редовном режиму користе возила са 
линија 46 и 55) и „Бачванска“ смер ка Звездари (стајалиште у улици Господара Вучића, које у 
редовном режиму користе возила са линија 22, 46 и 55) 

 на измењеном делу трасе возила са линије 83 ће користити стајалиште „Пијаца Каленић“ смер ка 
граду (стајалиште које у редовном режиму користе возила са линије 25, 25П и 26). 

 
 


