
Област стручног усавршавања:  Oбaвљaњe и рaзвoj кoмунaлних дeлaтнoсти  

Назив програма обуке  

 УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ И ОДРЖИВА УРБАНА МОБИЛНОСТ  

Шифра програма  2021-07-0902  

Циљна група: Запослени  у  локалним  администрацијама  на  пословима  саобраћајног  

планирања,  урбанистичког  планирања,  енергетске  ефикасности,  запослени у  ЈКП  и  јавним  

урбанистичким  предузећима. 

Сврха програма  

Одржива урбана  мобилност  је концепт  који  је званично  препознат  и усвојен  од стране 

Европске  комисије  као  механизам  за  уанпређено  планирање  саобраћаја  у  локалној  

заједници.  Као такав, примењује  се у  свим чланицама  ЕУ, док је у многим државама и  законом  

обавезујућ  за градове одређене величине.  У градовима  у Србији  евидентан  је проблем 

упраљања јавним  саобраћајем, посебно у оним градовима који  су поверили  ове послове  

приватним  предузећима.  Овај  програм има  основну  сврху  јачања  локалних капацитета  у  

области  саобраћаја,  тј  приближавање  савремених  трендова  саобраћајног планирања  

локалним стручњацима.  

Циљ реализације програма  

Циљ програма обуке је   упознавање представника локалне самоуправе са савременим 

концептима  у области управљања саобраћајем и увод у израду планова  одрживе урбане 

мобилности.  

Очекивани ефекти у подизању нивоа знања и вештина полазника  

По завршетку курса, полазник:  

• разуме појам одрживе урбане мобилности  

• уочавa  разлике  између  традиционалног  приступа  саобраћајном  планирању  и планирању  

одрживе урбане мобилности  

• наводи кораке у припреми  плана одрживе урбане мобилности  

• разуме зашто је важно укључити грађане у процес планирања  

• оспособљен је да креира визију  и предложи  циљеве и  мере плана одрживе урбане 

мобилности  

• упознат је са примерима добре праксе из окружења  

• идентификује  изворе финансирања  за мере одрживе урбане мобилности  

• упознат је са могућностима даљег усвршавања у овој области.  

   

Опис програма и тематских целина  

Појам  одрживе  урбане  мобилности;  Разлике  између  традиционалног  саобраћајног 

планирања и планирања одрживе урбане мобилности; Кораци у припреми  Плана одрживе 



урбане мобилности;  Значај партиципације  грађана; Визија,  циљеви  урбане мобилности;  Мере 

одрживе урбане мобилности;  Примери из окружења; Извори финансирања.  

Облици, методе и технике реализације програма  

Организациони  облик:  тренинг  

Методе и технике: демонстрација,  преглед материјала  

Носиоци реализације:  

По правилу,  акредитовани  реализатор/и  и спроводиоци  за област стручног усавршавања 

Oбaвљaњe и рaзвoj кoмунaлних  дeлaтнoсти  уписан/и  у Сталну листу предавача и других 

реализатора обука коју води Национална  академија за јавну  управу.  

Трајање програма: Два дана (12 сати).  

Време потребно за припрему програма  

Време потребно  за припрему  прве  обуке  предавачима рачуна  се у  износу  половине трајања 

обуке  (6 сати),  у складу  са Уредбом о  акредитацији,  начину  ангажовања  и накнадама  

реализатора  и  спроводилаца  програма  стручног  усавршавања  у  јавној управи.   

Планиран број корисника који одговара циљу програма:  Од 10 до 20 полазника.  

Пројекција трошкова   

У складу са Уредбом о  акредитацији,  начину  ангажовања  и  накнадама реализатора  и 

спроводилаца  програма  стручног  усавршавања  у  јавној  управи,  реализатору  за реализацију  

прве  обуке  припада  накнада  за  припрему  прве  обуке,  извођење  обуке  и припрему  тестова 

и спровођење тестирања, у нето износу  од: 46.800 РСД. За реализацију  сваке наредне обуке 

реализатору припада  накнада за извођење обуке и спровођење тестирања, у нето износу од: 

28.800 РСД.  

Начин вредновања  

Успех полазника  се вреднује на основу теста знања/испитне вежбе. 


