




ПРЕВОД  

ГРАДСКА ДЕКЛАРАЦИЈА НА ЦИВИТАС 

 

Иницијативата ЦИВИТАС, започната од Европската комисија во 2002 година, ги поддржува 
амбициозните европски градови да воведат и тестираат амбициозни и иновативни мерки 
кои поттикнуваат одржлива урбана мобилност. Со цел да ги постигнат своите цели, 
градовите спроведуваат интегриран сет на мерки кои се избрани специјално за да 
одговараат на локалните услови. 

 

Ние, избраните политички локални претставници на локалната власт, кои сакаме да се 
приклучиме на мрежата на ЦИВИТАС како град член, ја изјавуваме нашата посветеност на: 

 

 Воведување амбициозна политика за одржлива урбана мобилност, со 
интегрирање на иновативни мерки, технологии и инфраструктура. 

 Поддршка и придонес за постигнување на целите на Иницијативата ЦИВИТАС. 
  Споделување на нашите искуства и следење на  напредокот и достигнувањата на 

другите градови преку учество во мрежата и заедницата ЦИВИТАС. 

 

Наша цел е да: 

 

 Постигнеме значајно зголемување на модалната поделба на одржливите начини на 
транспорт. 

Ја зголемиме активната и споделена мобилност. 

Работиме во партнерство со други за развивање и спроведување на нашите политики за 
одржлива урбана мобилност 

Следиме интегриран пристап со адресирање на што е можно повеќе категории на 
инструменти и мерки на ЦИВИТАС во нашата политика: 

 Инструменти и мерки за развој на поодржлив урбан транспортен систем: 
 Почисти возила и алтернативни горива, како во јавниот превоз, така и кај 

приватните корисници. 
 Управување со мобилноста за да се стимулира промена на однесувањето и 

одржливо урбанистичко планирање. 
 Интегриран пристап кон цените на градскиот превоз и издавањето билети. 



Инструменти и мерки за подобро искористување на постојната патна инфраструктура: 

 

 Пренамена на урбан простор и ограничување на пристапот до (загадувачките) 
приватни моторни возила. 

 Интелигентно транспортно управување и информациски системи (ITS). 
 Урбана логистика со нулта емисија. 

Инструменти и мерки за промовирање на употребата на алтернативни начини на 
транспорт: 

 Висококвалитетен јавен превоз. 
 Промоција на пешачење и возење велосипед (активна мобилност). 
 Користење на управување со мобилноста и подигање на свеста за придобивките 

од одржливата мобилност. 
 Препознаваме  дека активното учество во заедницата ЦИВИТАС вклучува: 
 Присуство на градски претставник на конференциите на Форумот ЦИВИТАС, 
 Конструктивен и проактивен пристап во ширењето информации за Иницијативата 

ЦИВИТАС на локално и национално ниво, 
 Поднесување на труд со основни информации за нашиот град и неговата политика 

за мобилност, кој исто така ќе опфати како категориите инструменти и мерки на 
ЦИВИТАС ќе се имплементираат и интегрираат во нашиот град. 

 

Во име на локалната власт, 

Марко Колев, Градоначалник на Општина Велес 

 

 

  


