
ПОВЕЗАНОСТПОВЕЗАНОСТ
БОЉАБОЉА

ЕВРОПСКА
НЕДЕЉА
МОБИЛНОСТИ

16-22. СЕПТЕМБАР 2022.

ПЕТАК, 16. СЕПТ.

Улична уметност на Синђелићевом тргу испред Дечје библиотеке. 
Паркинг дан - Радионица Дечје библиотеке са наступом за децу и 
изложбом

Партнери ЕУ инфо кутка Ниш: град Ниш, Народна библиотека Стеван 
Сремац, Удружење уметника Артеф

СУБОТА, 17. СЕПТ.

Дефиле нишких бициклиста од централног градског трга - 
Трг Краља Милана до насеља Брзи брод. Дужина трасе је 
приближно 9км - 1 сат вожње

-  Спортске игре и “DJ” наступ на циљној линији

Партнери ЕУ инфо кутка Ниш: град Ниш и Удружење бициклиста 
Караван тим

НЕДЕЉА, 18. СЕПТ.

ПОНЕДЕЉАК, 19. СЕПТ.

@11:00
-

14:00

@10:00
-

13:00

НИШ

НИШ

Улична уметност у Пријездиној улици у Нишу - промоција дугорочног 
простора урбане мобилности

-  Улична игра - радионица цртања за децу

Партнери ЕУ инфо кутка Ниш: град Ниш, Дечји културни центар Ниш 
и Удружење уметника Артеф

@11:00
-

13:00

@16:00
-

20:00

НИШ

УТОРАК, 20. СЕПТ.

Здравствено веће и Црвени крст Сомбор - штанд и специјална 
сесија - Разговор о здравим стиловима живота и о креирању базе 
заинтересованих за волонтерски рад

ЕУ инфо кутак Нови Сад пружа промотивну подршку

@ДСО

СОМБОР

СРЕДА, 21. СЕПТ.

Блок 19а - Урбана мобилност у градском блоку
   Едукативна шетња са ученицима Основне школе Лаза Костић
   Интерактивна симулација саобраћаја (укључујући и бицикле) са 
квизом о емисијама “CO2”
   Радионица о урбаној мобилности са стручњацима из града 
Београда

Спроводи НВО Мој лепи град у партнерству са ЕУ инфо центром

@12:00

БЕОГРАД

ЧЕТВРТАК, 22. СЕПТ.

Дан без аутомобилa у Нишу - улица Вожда Карађорђа
   Интерактивни програм организује град Ниш у партнерству са 
локалним институцијама, организацијама, спортским клубовима и 
уметницима
   ЕУ квиз за тебе са симболичним наградама за учеснике
   Изложба ЕУ подршка сектору саобраћаја Србије на прозорима 
ЕУ инфо кутка Ниш

НИШ

Промоција Европске недеље мобилности 2022 и прошлогодишњих 
резултата на градском центру у Сомбору
   ЕУ квиз у интеракцији са грађанима приређује ЕУ инфо кутак Нови 
Сад

@10:00

Возимо сигурније, први дан “peer to peer” едукације о правилима 
бициклистичког саобраћаја у Саобраћајној школи Пинки, за ученике 
основне школе
   Јавна бициклистичка вожња. Рута: Градски центар - Кеј

Партнер ЕУ инфо кутка Нови Сад: Средња саобраћајна школа Пинки

@10:00

-
13:00СОМБОР

НОВИ САД

Град Сомбор у сарадњи са Спортском унијом града Сомбора 
организује отворено предавањe за децу школског узраста. Изазови 
и доказивање знања о саобраћају на посебно изграђеном 
саобраћајном игралишту

ЕУ инфо кутак Нови Сад пружа промотивну подршку

@ДСО

СОМБОР

@17:00

@20:15

Возимо сигурније, други дан “peer to peer” едукације о правилима 
бициклистичког саобраћаја у Саобраћајној школи “Пинки”, за ученике 
основне школе, укључујући и јавну бициклистичку вожњу

Догађај организује ЕУ инфо кутак Нови Сад, јавна вожња се 
организује у координацији са градом Нови Сад

Бициклисти питају град - Плато СПЕНС, јавну дискусију организује 
град Нови Сад

ЕУ инфо кутак Нови Сад пружа промотивну подршку

НОВИ САД

#mobilityweek


