
Позив за учешће на бесплатној онлајн обуци Добро управљање урбаним развојем: модели 

и искуства  

 

Универзитет у Крагујевцу позива све заинтересоване запослене и студенте да се пријаве за 

учешће на бесплатној дводневној онлајн обуци Добро управљање урбаним развојем: 

модели и искуства.  

 

Обука ће се одржати 12. и 16. новембра 2020. године у периоду од 8.00 до 12.00 часова по 

нашем времену путем BIZCONF платформе.  

У циљу боље сарадње институција у области науке и технологије у земљама које су део 

иницијативе „Појас и пут“ (енг. Belt and Road Initiative), Универзитет у Крагујевцу у 

сарадњи са Тренинг центром Пекиншке академије науке и технологије организује 

бесплатну дводневну обуку на тему Добро управљање урбаним развојем: модели и 

искуства.  

Обуке су намењене и прилагођене професорима, истраживачима и студентима 

Универзитета у Крагујевцу, а заинтересовани кандидати ће имати прилику да присуствују 

следећим предавањима:  

 

Бр. Тема Предавач Време 

1 

Управљање великим 

подацима и изградња 

паметних градова 

Wang Xuede, директор 

Истраживачког центра за 

паметне градове, 

Пекиншка научно-

технолошка асоцијација за 

урбани менаџмент  

12. новембар 

08:00 - 10:00 

  

2 

Регенерација браунфилд 

локација у урбаној Кини: 

тренутно стање, 

одрживост и политичке 

импликације 

Li Fasheng, главни 

истраживач, Кинеска 

истраживачка академија 

наука о заштити животне 

средине 

12. новембар 

10:00 - 12:00 

  

3 
Сарадња у културној 

индустрији између Кине 

Xiang Yong, заменик 

директора Истраживачког 

16. новембар 

08:00 - 10:00 



и земаља које су део 

иницијативе „Појас и 

пут“: стратегије и 

механизми 

института Универзитета у 

Пекингу 

 

4 

Развој паметног 

транспорта у Кини: 

тренутна ситуација и 

будућа разматрања 

Meng Chunlei, 

председник/генерални 

директор Zhong Jiao Guo 

Tong Highway Engineering  

16. новембар 

10:00 - 12:00 

  

 

Пријављивање за учешће на обуци отворено је до 10. новембра 2020. године у 14.00 

часова. 

Заинтересовани кандидати са Универзитета у Крагујевцу за учешће се могу пријавити 

путем регистрационог формулара који могу наћи овде. 

 

Техничко упутство за инсталирање платформе на рачунар или мобилни телефон можете 

пронаћи овде. Организатори ће на имејл адресу коју сте оставили приликом пријаве 

доставити линк путем кога ћете приступити обуци. 

 

За сва додатна питања можете се обратити путем имејл адресе unikg@kg.ac.rs.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYopIwUdSCYCVXk0rfU6W7pTDQRKIKx2twUwDaDJZuMKT1pw/viewform?usp=sf_link
mailto:unikg@kg.ac.rs


Техничко упутство за приступање видео-тренингу 

 

 

Онлајн тренинг ће бити спроведен путем BizConf Video платформе за 

држање видео-конференција и онлајн догађаја. 

 

 
За учешће на видео-конференцији потребна вам је следећа опрема: 

 

✓ Компјутер/лаптоп или мобилни телефон који има приступ интернету 

✓ Интернет конекција протока не мање од 30 MB у секунди 

✓ Уграђена или повезана веб-камера 

✓ Екстерно конектован микрофон или слушалице 

✓ Појединачни сет слушалица  

 

 

Инсталација BizConf Video платоформе и приступање конференцији 

Како бисте инсталирали BizConf Video потребно је да урадите следеће:  

✓ преузмите BizConf Video са званичног сајта, кликните на линк и одаберите EN на 

дну, како би Вам интерфејс био на енглеском језику 

✓ Инсталирајте апликацију на свом рачунару или мобилном телефону 

 

Приступање састанку: 

Линк са ID и шифром састанка биће Вам достављен унапред од стране организатора.  

Молимо Вас да након приступања састанку своје име промените и убележите у форми 

Институција+Име  

Промена језика и симултано превођење: Поставке језика биће у складу са системом 

вашег рачунара или мобилног телефона, али можете одабрати и друге језике на task bar-

у десним кликом на икону (платформа подржава енглески, традиционални кинески и 

поједностављени кинески језик)  

Оригинални конференцијски аудио је инсталиран аутоматски. За симултано превођење, 

кликните на Interpretation на доњу мени линију, а затим одаберите језик на ком желите 

да пратите конференцију.  

https://meeting.bizvideo.cn/support/download



