
EVENT TITLE
CITY, XX MONTH 201916-22 SEPTEMBER 2019

#mobilityweek

Walk with us!

16-22 септембар 2019

#mobilityweek

ЕВРОПСКАНЕДЕЉАМОБИЛНОСТИ

Безбедно пешачење и вожња бицикла

Понедељак 16.09.2019.

•12:00-13:00
(Градска управа)

• Свечано отварање 
Европске недеље 
мобилности

• Потписивање 
повеље

• најава почетка 
реализације 
пројекта 
„Унапређење 
одрживе урбане 
мобилности у 
Крушевцу“ (SKGO и 
GIZ ORF)

•13:00-14:00
Главна улица „код сата“

• Мерење буке (Завод 
за јавно здравље и 
Гимназија Крушевац)

•19:00-21:00
Главна улица

• Спровођење анкете 
међу грађанима о 
будућем изгледу 
центра града

•19:00-20:00
Главна улица, испред 
позоришта

• Плес и балет (јавни 
час КЦК)

• Мобилна 
Библиотека (Народна 
библиотека Крушевац)

•19:00-20:00
Главна улица

• Цртање кредом на 
асфалту- позив за 
сву децу да се 
укључе

Уторак 17.09.2019.

•10:00-11:00
Насеље „Уједињене 
нације“  Спортски терен
код вртића „Голуб мира“ 

• Полигон спретности 
(тротинети, бицикле, 
ролери) (активност 
вртића „Голуб мира“)

• представљање 
резултата анкете 
становника насеља 
Уједињене нације 

•09:45-11:00
• Обилазак на 

бициклама Ул. цара 
Лазара и Ул. 
Душанова и разговор 
са грађанима у циљу 
прикупљања 
информација о 
потенцијалним 
унапређењима (Савет 
за безбедност саобраћаја)

• Пешачке туре –
активност О.Ш. 
„Страхиња Поповић“:

•10:00-13:00 -од 
Здравиња до 
Влашког поља,

•11:30-13:00 од 
школе у Дворану до 
Петине,

•11:30-13:00 од 
издвојеног одељења
из Сеземче до реке.

•13:00-15:00
• Вожња бицикла 

Велики Шиљеговац-
Зебица (активност 
О.Ш.“Велизар Станковић 
Корчагин“)

•20:00-21:00
Главна улица (испред 
Позоришта)

• Рок бендови

Среда 18.09.2019.

•9:20-10:00
двориште 
О.Ш.“Драгомир 
Марковић“

• Активно кретање

•10:00-11:00
Пионирски парк
„Пронађи благо“-
вежба оријентације 
(ППП вртић „Невен“)

•10:00-17:00
Трг Косовских јунака

• Промовисање 
електро возила 

•17:30-18:30
Порта, Трг Косовских 
јунака, парк Багдала

• Организовања 
шетња у пратњи 
туристичког водича 
(место окупљања
испред Споменика
кнезу Лазару у 17:00 
часова)

• Мерење шећера у 
крви
(Грађани, Удружења 
дијабетичара, Удружења 
особа са инвалидитетом, 
Удружење пензионера)

•18:30-19:00
Парк Багдала

• Јога-јавни час (КЦК)

•19:00-21:30
Главна улица

• Промоција спортова 
(Спортски савез града 
Крушевца- полигон 
атлетике, гинастика, 
бадминтон и др.)

Четвртак 19.09.2019.

•11:00-11:30
Ул.Аеродромска

• „Reflection day“-
(О.Ш. „Jован Јовановић 
Змај“- подела 
светлосних ознака 
бициклистима и 
пешацима у Ул. 
Аеродромској)

•12:30-12:45
Трг Косовских јунака

• Форма „пешак“ 
ученици 
крушевачких 
средњих школа, 

• Штанд „Народна 
библиотека“ 
Крушевац

•13:30-14:00
• активности Савета за 

безбедност 
саобраћаја – подела 
едукативног 
материјала 
„Пажљивко“ 
(О.Ш.“Јован Поповић“)

•18:00-19:00
Пионирски парк

• Пилатес „By Nadica“-
јавни час

•19:00-20:00
Главна улица

• „Школа спорта“ 
„Хомо спортикус“-
јавни час гимнастике 
за децу

Петак 20.09.2019.

•07:30
• Дан без аутомобила 

у градовима и 
општинама ––
Позив за долазак на 
посао пешице, 
бициклом, јавним 
превозом

•9:20-10:00
Трг Косовских јунака

• Перформанс „Трка 
поштара“               
(ПУ „Ната Вељковић“ и 
ЈП „Пошта Србије“)

•10:00-11:00
вртићи Невен и Пчелица

• „Parking day“

•19:30-20:30
Главна улица (испред 
Позоришта)

• Фолклорни ансамбл
„Лазарица“- јавни
час

Субота 21.09.2019.

•18:30-21:00 
Главна улица испред 
„Крушевачког 
позоришта“

• Дечји базар 
(размена половних 
играчака, књига и 
сл.)

• Плесна тачка „Мама 
миа“- СОШО 
„Веселин Николић“,

• Наступ Клуба 
ритмичке 
гимнастике „Ника“

• Наступ ученика 
Музичке школе 
„Стеван Христић“

• Наступ Дечијег хора 
Културног центра 
Крушевац,

• Наступ Плесног 
студија „Felicita“,

• Наступ хора О.Ш. 
“Јован Поповић“,

• Школа гитаре, КЦК

• Мобилна 
библиотека-
„Народна 
библиотека“ 
Крушевац,  

Недеља 22.09.2019.

•17:00-21:00
Трг косовских јунака

• Штанд „Planet bajk“ 
(могућност да се 
изнајме електричне 
бицикле, 
електрични 
тротинети и сл.)

•17:00-18.00
• Организована 

вожња бициклама
кроз град 
(Окупљање 
бициклиста- паркинг 
код О.Ш.“Драгомир 
Марковић“ у 16:30)

•18:30-19:30 
Главна улица

• Мали полигон 
спретности- вожња 
бицикла

• Награде за учеснике


