
   

 

Zagreb, 14. veljače 2022. 

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 

 

 

 

KONFERENCIJA: PROMET PO MJERI KORISNIKA 

15. veljače 2022. godine 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poziva sve građane i zainteresiranu javnost na on 

line praćenje konferencije "Promet po mjeri korisnika", koja će se održati 15. veljače 2022. 

godine u virtualnom obliku. 

Konferencija će započeti u 10.00 sati, a odvijat će se kroz dva okrugla stola: "Javni putnički 

prijevoz po mjeri korisnika" i "Teretni prijevoz po mjeri korisnika", kroz koje ćemo pokušati 

dobiti informaciju od samih korisnika usluga – građana i prijevoznika, o tome kakav prijevoz 

žele, kako ga ostvariti i bolje prilagoditi njihovim potrebama. 

 u 10.00 sati na okruglom stolu "Javni putnički prijevoz po mjeri korisnika", panelisti – 

pružatelji usluga javnog prijevoza, znanstvene zajednice i nadležnog Ministarstva potaknut će 

raspravu kroz koju će pokušati definirati kakav je to javni prijevoz koji istovremeno odgovara 

potrebama građana te ostaje siguran, učinkovit i održiv. Govora će biti i o tome kako 

odgovoriti na zahtjeve i izazove koji su pred nama te kako, u konačnici, pružiti bolju uslugu 

samim korisnicima. 

 u 13.00 sati na okruglom stolu "Teretni prijevoz po mjeri korisnika", panelisti – 

predstavnici Europske komisije, pružatelji usluga i upravitelji infrastrukture u sustavu 

teretnog prijevoza govorit će o promjenama koje u području prometa dolaze s novim paketom 

europskog zakonodavstva, o promjenama i zahtjevima vezanim uz COVID pandemiju, o 

upotrebi čistih tehnologija, kao i o mogućnostima privlačenja tereta na okolišno čišće vidove 

prijevoza. 

  

Za praćenje Konferencije (ili jednog od navedenih okruglih stolova) potrebno se 

prijaviti putem e-mail adrese kobe@mmpi.hr, a poveznica za praćenje nalazi se u 

nastavku: https://youtu.be/fKR7zgBdrxo. 
  

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture organizira Konferenciju: Promet po mjeri 

korisnika u okviru "Konferencije o budućnosti Europe", koja obuhvaća proces otvorene, 

uključive i transparentne rasprave s građanima Europske unije u oblikovanju zajedničke 

budućnosti. 

Stoga je i ova Konferencija zamišljena kao virtualni dijalog s građanima koji bi trebao 

iznjedriti konkretne prijedloge i preporuke, koje će bit temelj za formiranje preporuka za 

objavu na digitalnoj platformi Europske komisije. 
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