
Европска недеља мобилности у Крушевцу
EUROPEANMOBILITYWEEK 2019

• Јелена Николић, дипл.инж.арх

• Јелена Брковић, дипл.инж.саобр.

• Оливера Дреновац, помоћник градоначелника

Информативни вебинар о организацији

Европске недеље мобилности 2020

02 јул 2020



Два лица исте улице

Свакодневна ситуација-улица за возила Улица за људе- Play out street

Video EMW

Привремена мера: затварање
главне улице у центру града за 
моторни саобраћај, сваког
дана 18-22h
- 2015.године – 7 дана током 
трајања Европске недеље
мобилности (16-22.септембар)
- 2016.године – током лета јул, 
август до 22.септембра
2017.године- од 01.јуна до 
почетка октобра
2018.године- од 01.маја
2019. године- од 19.априла до 
средине октобра
2021.године- можда нов иглед
центра

Ефекти:
-Позитивне реакције грађана
-подизање свести о коришћењу
јавних површина
- Проблем уличног паркирања
-Измештање трасе аутобуских
линија и аутобуског стајалишта
-Нов изглед центра 2021.

https://www.facebook.com/mobilnost.krusevac/videos/146156033443096/UzpfSTEwMDA0MTQ2MTAwMjIzOToyODAxMjg5OTAwNDU3OTk/


Укључење грађана

Свакодневна ситуација

Play out street

Дан без аутомобила

Parking Day



Активности за све узрасте

Око 50 локалних партнера, укључујући Удружење дијабетичара и  Удружење особа са инвалидитетом





Трајне мере 2019

пре / после

пре

пре после

Реконструкција Трга Кострурнице и Доситејеве улице:

Укидање уличног паркирања, део улице је затворен и претворен у парк (проширење

трга и парковске површине), изградња кружног тока на раскрсници, стварање

бициклистичких трака са обе стране, побољшање тротоара , нове пешачке стазе,
ново зеленило, нови урбани мобилијар

пре / после



пре / после

Трајне мере 2019

Реконструкција Балканске улице

обухватала је следеће радове:

обнова тротоара, реконструкција

коловоза, обележавање

бициклистичких трака

(обострано), побољшање

зеленила,реконструкција

раскрсница и изградња кружних
токова уместо семафора.







Видљивост свих учесника у саобраћају



Зашто је важна политичка подршка?

“Човек који се након 26.године 

затекне у аутобусу, може се 

сматрати неуспешним.“

Маргарет Тачер, 1986. 



“Не могу подржати бициклистичке траке. Колико се

људи данас вози вани? Ми не живимо на Флориди. Не

можемо се 12 месеци у години возити бициклима. Ја

вам бициклистичке траке поредим с пливањем с

морским псима: пре или касније не гине вам угриз.

Сваке године десетине људи удари аутомобил или

камион. Е па, није ни чудо! Улице су за аутобусе,

аутомобиле и камионе, али не за бицикле. Срце ме

боли кад неко од њих смрно страда, али на крају-

сами су криви.“

Роб Форд, градоначелник Торонта, у 

говору пред Градским већем 

2007.године

Зашто је важна политичка подршка?



Зашто је важна политичка подршка?



Градоначелница пешке долази на посао Отварање бициклистичке стазе



• Упитник у свим градовима
• The ROADPOL Safety Days 

(EDWARD)
• Бициклистичка вожња

Активности у ЕНМ 2020

Нови пешачки мост

Нова бициклистичка инфр.

2 нове линије ЈП- E-минибус- бесплатно за све

Уређене јавне површине

-Поређење 
података

- Основа за развој 
ПОУМ-а



Video EMW

Hvala!

Градска управа Крушевац
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jelena.nikolic@krusevac.rs
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Оливера Дреновац, пом.град.
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