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Одрживи развој, мобилност, транспорт
ТРИ ОСНОВНА ФАКТОРА ОДРЖИВОСТИ

ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА

• УН: Мобилност – један од 
миленијумских развојних циљева Соцлошка 

одрживост
Једнакост

Еколошка 
одрживост
Интегритет 

• ОЕЦД: систем мобилности – кључни 
принцип јачања економије и 
друштвеног јединства

Једнакост
Безбедност и 
здравље
Квалитет 
живота

околине
Природни 
ресурси

• Европска Комисија: одржива 
будућност транспорта –
урбанизација и њен утицај на ур ц ј у ц ј
саобраћај Економска 

одрживост
Ефикасност
Развој, 
Фин. 
могућности

Извор: INCORPORATING SUSTAINABILITY INTO TRANSPORTATION PLANNING 
AND DECISION MAKING: DEFINITIONS, PERFORMANCE MEASURES, AND 

EVALUATION, Christy Mihyeon Jeon, Georgia Institute of Technology, December 2007

могућности



ИНТЕГРИСАНО ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈАИНТЕГРИСАНО ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА

Циљеви интегрисаног планирања саобраћаја:Циљеви интегрисаног планирања саобраћаја: 

• смањење потребе за путовањем и дужине 
путовања,путовања,

• обезбеђење избора могућности превоза и 
промовисање одрживог избора, 

• стварање безбедног и лаког приступа р д р у
становништва роби, услугама и дестинацијама, 

• повећање учешћа путовања јавним превозом, 
• минимизирање потребе за новом 

инфраструктуром,
• достизање жељених резултата коришћењем 

трошковно најефективнијих критеријума



Структура и нивои интеграције

Сектор интеграције: Интеграција видова:

С ру ура о е рац је

Сектор интеграције:

Планирање саобраћаја
Просторно и регионално 
планирање
Еколошко планирање
С ј

р ј

Значења транспорта
Видови транспорта

Социјално планирање
Економски развој

Холистичко разумевање 
мобилности:

Интегрисано 
планирање 
развоја 

Хоризонтална интеграција:
Суседна места и области

Вертикална интеграција:
Виши и нижи нивои 

Интеграција по свим сврхама и 
временима мобилности

Холистички концепт 

р ј
саобнраћаја

планирања (федерација, 
држава, регион, локална 
заједница)

параметара:
Интеграција различитих 
подручја за оптималне 
параметре

Интеграција 
институција и људи
од интереса за све

Извор: «Integrated Transport Planning leads to Mobility Management Visions for Cross-Border Cooperation and 
Organisation»,  Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel AhrensDipl. Geogr. MarzenaSchöne, 2006



ПРИПРЕМАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

С ј С б ССугестије Светске банке за Стратешки нивои планирања  
земље у развоју

1. Креирање услова за подршку Национални 
проблеми и тежње

Национални циљеви
политике и

инвестирања у саобраћај,
2.     Продубљено ангажовање за

путеве  и аутопутеве,
3.     Повећано ангажовање у 

Регионални 
проблеми (углавном 
локално  

проблеми и тежње политике и 
стратегије

Регионални циљеви и 
стратегије

Гледиш
та акц

сектору урбаног транспорта,
4. Промена облика ангажовања

у транспорту за трговину
5. Саобраћај и климатске промене

координирано)

Локалне потребе
Локални циљеви и
приоритети

ционара

• 2008 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: The World Bank Group’s 
Transport Business Strategy for 2008-2012 



Примери националних стратегија 
одрживости и транспорт

Н ј ј ф ћНемачка интеграцијска једнакост, ефикасно коришћење 
енергије, гарантована мобилност, заштита околине

Данска избегавање непотребног саобраћаја, коришћење 
видова саобраћаја погоднијих за околину, планирање 
инфраструктуре/мобилности

Швајцарска ефикасност децентрализованог тржишта, такмичење
унутар и између видова саобраћаја, 
интернационализација трошкова транспорта и добити

Велика међусобна подршка стратегија намене површина и 
Британија

ђу др р ј р
транспорта, холистички приступ дугорочној стратегији, 
конзистентност у нивоима планирања, нова 
инфраструктура, уз примену нових технологијафрас ру ура, уз р е у о е о о ја



Стратегије мобилности европских градоваСтратегије мобилности европских градова

Лондон
б ћ ј 33• управљање мобилношћу јединствено за 33 градске целине

• смањење загушења и времена чекања на јавни превоз
• повећање коришћења других видова превоза у односу на аутомобил

ПаризПариз
• стварање система мобилности
• смањење саобраћаја и коришћења аутомобила
• систем брзог превоза аутобусом

Дрезден
• намена површина у функцији развоја саобраћаја
• предност јавном превозу и видовима погоднијим за околину

повезаност видова саобраћаја информационим системима• повезаност видова саобраћаја информационим системима 

Беч
• холистички приступ стратегији мобилности
• ефикасно умрежавање различитих транспортних система• ефикасно умрежавање различитих транспортних система
• примена циљева урбаног планирања за мобилност



Мобилност у стратегијама развоја Србијеоб л ос у с ра е ја а раз оја Срб је

Национална • укључивање у трансевропску мрежу,
Стратегија одрживог 
развоја
до 2017

• повећање интермодалног саобраћаја, 
• изградња јединствених система превоза 
путника

Стратегија развоја 
саобраћаја

• обезбеђење квалитета живота, 
• очувања животне средине и мобилности 
појединаца, 

до 2015. године • развој транспортног система заснованог на 
међусобној повезаности свих видова превоза

Стратегија 
просторног развоја

до 2020. године

• изградња и развој таквог саобраћајног система
Србије, који омогућава одрживу мобилност 
становништва, д д



Стратешки приступ БеоградаС ра е р с у ео рада

Генерални план до 2021р д

Транспортни модел Београда 2007

Саобраћајни Мастер план Београда 
- „Smartplan”- 2021

•Нацрт Стратегија развоја града Београда
до 2012



Акциони план за мобилност
у градовима - ЕУ

• Убрзање усвајања планова одрживе урбане мобилности
• Одржива мобилност и регионална политика
• Транспорт за здраву околину
• Платформа о правима путника у јавном градском превозу
• Повећање приступачности за особе са смањеном мобилношћу
• Побољшање информисаности путника
• Постављање опсерваторије урбане мобилностир р ј ур
• Интелигентни транспортни системи(ИТС) за мобилност у градовима
• Кампање за понашање у складу са одрживом мобилношћу
• Енергетски ефикасна вожња као део образовања возачар ф р
• Побољшање квалитета података и статистике....

Извор: Action Plan on Urban Mobility- COM(2009) 490 final



Планирање и стратегије мобилности

ХВАЛА НА ПАЖЊИХВАЛА НА ПАЖЊИ

Mирослава Гогић, дис, сарадник на пројекту
m gogic@sf bg ac rsm.gogic@sf.bg.ac.rs


