
Zagreb,23. svibnja 2019. 

II. FAZA MASTERPLANA PROMETNOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA, 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Konzultacije s dionicima

- predstavljanje liste općih i specifičnih ciljeva i mjera -

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”



Projektni zadatak i ciljevi projekta

2

• svrha izrade Master plana: utvrditi bitne odrednice razvoja 

prometnog sustava te utvrditi bitne odrednice njegovog daljnjeg 

razvoja primjernog gospodarstvu i lokalnom stanovništvu

• zadatak: osigurati preduvjete za zadovoljenje prometne potražnje 

i optimalnu integraciju cjelokupnog prometnog sustava

• cilj: očekuje se da se kroz analizu postojećeg stanja potvrde ili 

odbace identificirane hipoteze vezane uz prometni sustav što će 

rezultirati utvrđivanjem ciljeva i mjera za unaprjeđenje prometnog 

sustava



Pristup pri definiranju Ciljeva i Mjera
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• metodologija izrade MP- pristup korišten kod izrade SPRH (2017 –

2030) gdje se kod mjera nije spuštalo na razinu projekata, osim u

slučaju projekata koji su već pokrenuti

• određeni Opći i Specifični ciljevi za pojedine grane prometa, koji su

bili relevantni, preuzeti su iz SPRH (2017 – 2030)

• prilikom definiranja Općih i Specifičnih ciljeva i mjera koje se odnose

samo na funkcionalnu regiju naglasak je stavljen na:

o održiv prometni sustav 

o razvoj održiva mobilnost (ekološki, energetski i ekonomski) 

o sigurnost

o energetska učinkovitost



Metodologija
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CILJEVI

SPECIFIČNI

KPI

OPĆI

MJERE

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURA

TESTIRANJE NA MODELU

DA NE

ALTERNATIVNE MJERE



Okosnica Masterplana su Ciljevi i Mjere
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Javni prijevoz Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova
Zračni prijevoz

Željeznički prijevoz
Prijevoz na

unutarnjim plovnim
putevima



Ciljevi i mjere Javni prijevoz
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ŠTO ŽELIMO?

opromjena modalne razdiobe 

putovanja u korist javnog 

prijevoza

opovezanost urbanih središta 

javnim prijevozom

opovećanje mobilnosti –

suburbane sredine

9 O; 9 U; 10 I

KAKO POSTIĆI?

oulaganje u infrastrukturu 

(terminali, 

kolodvori,stajališta) 

oreorganizacija sustava 

(mreža linija, sustavi za 

informiranje i naplatu)

ointegracija javnog prijevoza



Ciljevi i mjere Nulta emisija štetnih plinova
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ŠTO ŽELIMO?

opovećanje udjela biciklizma i 

pješačenja u modalnoj 

raspodjeli putovanja

oprenamjena prostora 

namijenjog automobilima u 

prostor za pješake i bicikliste

KAKO POSTIĆI?

oizrada strategija u svrhu 

povećanja udjela u 

modalnoj raspodjeli 

putovanja

oulaganja u infrastrukturu

opopularizacija

3 O; 2 U; 7 I



Ciljevi i mjere Željeznički prijevoz
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ŠTO ŽELIMO?

opromjena modalne razdiobe 

putovanja u koristi 

željeznice

ookosnica integriranog 

prijevoza putnika

5 O; 4 U; 6 I

KAKO POSTIĆI?

ouređenje infrastrukture 

(proširenje, dogradnja i 

rekonstrukcija)

o reorganizacija i optimizacija 

sustava (linije, tarife, sustav 

informiranja, liberalizacija 

tržišta)



Ciljevi i mjere Cestovni prijevoz
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ŠTO ŽELIMO?

opromjena modalne razdiobe 

putovanja u korist održivih 

oblika prometovanja

oinfrastruktura visoke razine 

uslužnosti

o povećanje sigurnosti

4 O; 5 U; 5 I

KAKO POSTIĆI?

oupravljanje prometnim 

sustavom (održivi 

menadžment)

ouređenje infrastrukture (visoka 

razina uslužnosti, na području 

gradova samo nužna)

ouvođenje obaveze provođenja 

revizije sigurnosti



Ciljevi i mjere Zračni prijevoz
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ŠTO ŽELIMO?

opovećanje putničkog i 

teretnog prometa 

opoboljšanje standarda 

sigurnosti

2 O; 2 U; 3 I

KAKO POSTIĆI?

o reorganizacija linija u skladu s 

prognoziranom prijevoznom 

potražnjom i povećanje 

kapaciteta

opoboljšanje dostupnosti javnim 

prijevozom

opovećanje kapaciteta

opovećanje otpornosti na 

incidentne situacije



Ciljevi i mjere Unutarnji plovni putevi
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ŠTO ŽELIMO?

oiskorištavanje potencijala 

inundacijskog pojasa rijeke 

Save

opovećanje prometne 

iskoristivosti 

2 O; 1 U; 3 I

KAKO POSTIĆI?

o razvoj javnog putničkog i 

teretnog prijevoza na Savi

ouređenje luka i pristaništa

osustav za upravljanje riječnim 

prometom



Okosnica ciljeva Masterplana



Javni prijevoz

Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova

Zračni prijevozŽeljeznički prijevoz

Prijevoz na
unutarnjim plovnim

putevima

C I L J E V I  i  M J E R E



Javni prijevoz

Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova

Zračni prijevozŽeljeznički prijevoz

Prijevoz na
unutarnjim plovnim

putevima

C I L J E V I  i  M J E R E



Javni prijevoz - specifični ciljevi 

1. unaprjeđenje međusobne povezanosti većih urbanih središta

funkcionalne regije javnim prijevozom

2. povezivanje ruralnih područja javnim prijevozom s urbanim središtima

funkcionalne regije

3. integracija željeznice u gradski i prigradski javni prijevoz putnika

4. integracija vodnog prometa u gradski i prigradski javni prijevoz putnika

5. povećanje udjela inovativnih i nekonvencionalnih oblika javnog

prijevoza

6. očuvanje povijesne i kulturne baštine urbanih središta od negativnog

utjecaja prometnog sustava

7. unaprjeđenje mobilnosti turista javnim prijevozom

8. poboljšanje dostupnost zračnih luka osobito javnim prijevozom



Javni prijevoz - mjere (organizacija)

1. integrirani prijevoz putnika 

2. sustav informiranja putnika

3. modernizacija sustava naplate

4. prilagodba zakonskih propisa i smjernica za planiranje

5. reorganizacija linija javnog prijevoza putnika u skladu s potencijalnom 

i prognoziranom prijevoznom potražnjom te razvojem održivog 

prometnog sustava

6. uvođenje obveze revizije cestovne sigurnosti na dionicima na kojima 

prometuju vozila javnog prijevoza

7. uvođenje obveze prikupljanja podataka o dnevnim migracijama 

putnika javnog gradskog prijevoza svih pružatelja usluga javnog 

prijevoza na području obuhvata 

8. izrada kombinirane strategije (ekonomsko-regulatorne) za povećanje 

konkurentnosti javnog gradskog prijevoza

9. modeli sufinanciranja troškova javnog prijevoza



Javni prijevoz - mjere (upravljanje) 

1. modernizacija postojećih i nabavka novih vozila javnog prijevoza 

2. ekološki prihvatljiv vozni park

3. popularizacija javnog prijevoza putnika

4. uspostava i unaprjeđenje prijevoza na poziv i mikroprijevoza

5. unaprjeđenje integracije nekonvencionalnih oblika prijevoza u javni 

prijevoz

6. davanje prioriteta vozilima javnog gradskog prijevoza u okviru postojećih 

prostornih mogućnosti

7. jačanje ljudskih potencijala u području javnog prijevoza putnika

8. izrada digitalne baze podataka sustava javnog prijevoza sa servisom za 

razmjenu podataka

9. uspostava ITS sustava javnog prijevoza te integracija s generalnim ITS-

om grada Zagreba i NPT-om



Javni prijevoz - mjere (infrastruktura) 

1. intermodalni terminali

2. jačanje uloge željezničkog prijevoza u javnom gradskom i 

prigradskom prijevozu putnika

3. proširenje, dogradnja i rekonstrukcija tramvajske mreže

4. integracija vodnog prometa u gradski i prigradski prijevoz putnika

5. unaprjeđenje postojećih i izgradnja novih terminala, stajališta i 

okretišta javnog prijevoza

6. prilagodba infrastrukture osobama smanjenje pokretljivosti

7. razvoj infrastrukture za ekološki prihvatljiva vozila javnog prijevoza

8. razvoj Park&Ride sustava

9. razvoj vertikalnog transporta u funkciji javnog prijevoza

10. unaprjeđenje prometno-građevinskih elemenata dionica na kojima 

prometuju vozila javnog prijevoza



Javni prijevoz

Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova

Zračni prijevozŽeljeznički prijevoz

Prijevoz na
unutarnjim plovnim

putevima

C I L J E V I  i  M J E R E



1. povećanja infrastrukturnih kapaciteta za putnički promet u gradskim

središtima

2. prebacivanje teretnog prometa iz gradskih središta na obilazne pravce

3. preraspodjela putovanja i prijevoza tereta („modal splita“) s ceste u

korist željezničkog prometa

4. uvesti interoperabilnosti hrvatskog željezničkog sustava s europskim

željezničkim sustavom

5. povećati integriranost i intermodalnost željeznice u prometnom sustavu

6. povećanje razine sigurnosti na željezničkoj mreži

7. poboljšanje kvalitete usluge željezničkog prijevoza

8. poboljšanje atraktivnosti željezničkog prometa u turizmu

9. jačanje funkcije željezničkog prometa za gradska putovanja

10. smanjenje utjecaja željezničkog prometa na okoliš

11. cjelovita funkcionalna integracija željezničkog sustava u sustave

lokalnog prometa (sigurnost i zaštita na kolodvorima i stajalištima, veze

s drugim oblicima prijevoza itd.)

Željeznički prijevoz – specifični ciljevi



Željeznički prijevoz - mjere (organizacija) 

1. izrada kombinirane strategije (ekonomsko-regulatorne) za

povećanje atraktivnosti željezničkog prometa

2. integrirani prijevoz putnika

3. sustav informiranja

4. reorganizacija linija prijevoza putnika u skladu s potencijalnom i

prognoziranom prijevoznom potražnjom te razvojem održivog

prometnog sustava

5. liberalizacija željezničkog tržišta u putničkom prometu



Željeznički prijevoz - mjere (upravljanje) 

1. optimizacija tarifne politike

2. ERTMS

3. modernizacija prijevoznih kapaciteta

4. popularizacija željezničkog prijevoza



1. proširenje, dogradnja i rekonstrukcija željezničke mreže

putničkog prijevoza

2. proširenje, dogradnja i rekonstrukcija željezničke mreže

teretnog prometa

3. denivelacija željezničke pruge na području grada Zagreba

4. proširenje, dogradnja i rekonstrukcija teretnih i tehnologijskih

terminala i površina

5. unaprjeđenje postojećih i izgradnja novih stajališta

6. unaprjeđenje pješačkih i cestovnih komunikacija u zoni

željezničkih pruga – prijelazi

Željeznički prijevoz - mjere (infrastruktura) 



Javni prijevoz

Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova

Zračni prijevozŽeljeznički prijevoz

Prijevoz na
unutarnjim plovnim

putevima

C I L J E V I  i  M J E R E



Cestovni prijevoz - specifični ciljevi

1. razvoj cestovne infrastrukture visoke razine uslužnosti

2. razvoj nužne cestovne mreže na području urbanih sredina (unutar i za 

pristup urbanim sredinama)

3. unapređenje kvalitete županijske i lokalne cestovne mreže (kriterij 

održavanja u ovisnosti o prometu, tehnička kategorizacija, 

prekategorizacija)

4. unapređenje prometnog sustava u smislu organizacije i operativnog 

ustrojstva, s ciljem osiguranja učinkovitosti i održivosti samog sustava 

(modeli financiranja)

5. povećati udio održivih oblika putovanja u modalnoj raspodjeli putovanja

6. uspostava jedinstvenog sustava za upravljanje prometom s posebnim 

osvrtom na upravljanje tijekom izvanrednih situacija

7. smanjenje eksternih troškova u prometu (zagušenje, energetska 

učinkovitost i klimatske promjene)

8. povećati razinu sigurnosti prometa u gradovima s posebnim osvrtom na 

koridore s mješovitim prometom i zone kretanja ranjivih korisnika

9. povećati razinu zaštite koju cestovna infrastruktura pruža u prevenciji i u 

slučaju događanja prometne nesreće

10. upravljanje politikom parkiranja u funkciji razvoja održive mobilnosti



Cestovni prijevoz - mjere (organizacija) 

1. upravljanje prometnog sustava i uspostavljanje održivih oblika

putovanja

2. uvođenje obaveze revizije cestovne sigurnosti u svim koracima

prometnog planiranja

3. prostorna i vremenska regulacija dostavnog prometa

4. optimizacija sustava upravljanja prometnom na raskrižjima

prometnim svjetlima



Cestovni prijevoz - mjere (upravljanje) 

1. upravljanjem prometnim sustavom

2. preusmjeravanje teretnog prometa s ostalih cesta na autoceste

3. tarifna politika unutar urbanih središta gradova

4. razvoj održivih oblika putovanja uvođenjem mjera regulcije i

organizacije prometnih tokova davanjem prioriteta određenim

vozilima u prometnom sustavu

5. sustavno unaprjeđenje digitalne baze cestovnih podataka i

servisa za razmjenu podataka



Cestovni prijevoz - mjere (infrastruktura) 

1. unaprjeđenje prometno-građevinskih elemenata cestovne

infrastrukture

2. uređenje parkirališnih površina, smanjenje uličnog parkiranja i

izgradnja kapaciteta za smještaj i parkiranje

3. uređenje željezničko cestovnih prijelaza

4. izgradnja i dogradnja cestovne mreže

5. povećanje kapaciteta cestovne mreže



Javni prijevoz

Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova

Zračni prijevozŽeljeznički prijevoz

Prijevoz na
unutarnjim plovnim

putevima

C I L J E V I  i  M J E R E



Nulta emisija štetnih plinova-

specifični ciljevi

1. povećati udio biciklizma i pješačenja u prometu

2. poboljšati dostupnost atraktivnih odredišta biciklom i

pješačenjem (središta gradova, generatori i atraktori prometa,

turističke atrakcije itd.)

3. povećati sigurnost biciklista i pješaka

4. prenamjena gradskog prostora namijenjenog automobilima u

prostor namijenjen pješacima biciklistima (road diet)



Nulta emisija štetnih plinova – mjere (organizacija)

1. izrada kombinirane strategije (ekonomsko-regulatorne) za

povećanje udjela korištenja prijevoza nulte emisije

2. uvođenje obveze revizije sigurnosti cesta s posebnim naglaskom

na sigurnost ranjivih skupina u području osnovnih i srednjih škola

te u ostalim zonama s intenzivnim prometom pješaka i biciklista

3. prilagodba zakonskih propisa te izrada smjernica za planiranje i

studijske dokumentacije



Nulta emisija štetnih plinova – mjere (upravljanje)

1. popularizacija prijevoza s nultom emisijom

2. upravljanje biciklističkim tokovima



Nulta emisija štetnih plinova – mjere (infrastruktura)

1. proširenje, dogradnja i rekonstrukcija biciklističke mreže na području

obuhvata

2. izgradnja i unaprjeđenje popratnih sadržaja biciklističke infrastrukture

3. proširenje, dogradnja i rekonstrukcija pješačke infrastrukture na

području obuhvata

4. proširenje pješačkih zona

5. implementacija zona zajedničke namjene

6. unaprjeđenje prometno-građevinskih elemenata dionica s velikim

intenzitetom modova nulte emisije

7. modernizacija uređaja za upravljanje prometom (signalni uređaji,

signali, detektori i ostala oprema)



Javni prijevoz

Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova

Zračni prijevozŽeljeznički prijevoz

Prijevoz na
unutarnjim plovnim

putevima

C I L J E V I  i  M J E R E



Zračni prijevoz - specifični ciljevi

1. razvoj/unapređenje infrastrukture zračnog promet

2. skraćivanje ukupnog vremena putovanja zračnim prijevozom

unaprjeđenjem sustava javnog prijevoza u gravitacijskog zoni

zračnih luka

3. povećanje otpornosti na incidentne situacije

4. razvoj/unapređenje sustava interventnog zračnog zrakoplovstva

5. povećanje putničkog i teretnog prometa u međunarodnim

zračnim lukama funkcionalne regije



Zračni prijevoz - mjere (organizacija)

1. reorganizacija linija u skladu s potencijalnom i prognoziranom

prijevoznom potražnjom

2. integrirani prijevoz



Zračni prijevoz – mjere (upravljanje) 

1. upravljanje u incidentnim i specijalnim situacijama

2. optimizacija transfera od zračne luke do grada



Zračni prijevoz – mjere (infrastruktura) 

1. povećanje kapaciteta Zračne luke Zagreb i svih pratećih

elemenata

2. povećanje operacijskih kapaciteta aerodroma Lučko

3. proširenje mreže helidroma za potrebe interventnog,

sanitetskog i prijevoza osoba



Javni prijevoz

Cestovni prijevoz

Prijevoz s nultom
emisijom štetnih

plinova

Zračni prijevozŽeljeznički prijevoz

Prijevoz na
unutarnjim plovnim

putevima

C I L J E V I  i  M J E R E



Plovnost unutarnjih voda i riječni prijevoz - specifični ciljevi

1. iskoristiti potencijal plovidbe unutarnjim plovnim putovima

u segmentu turizma (Zagreb na Savi)

2. unaprijediti operativne i organizacijske uvjete u riječnom

prometu (ekonomska održivost)

3. iskoristiti potencijal rijeke Save za putnički i teretni

promet te turističke svrhe

4. uskladiti razvitak prometnog sustava strateškim

dokumentima iskorištavanja obnovljivih izvore energije u

funkcionalnoj regiji (energetski potencijal rijeke Save)

5. povećati prometnu iskoristivost inundacijskog pojasa

rijeke Save



Plovnost unutarnjih voda i riječni prijevoz – mjere 

(organizacija)

1. razvoj javnog putničkog prijevoza po rijeci Savi

2. razvoj teretnog prometa na rijeci Savi



Plovnost unutarnjih voda i riječni prijevoz – mjere 

(upravljanje)

1. razvoj sustava za upravljanje riječnim prometom



Plovnost unutarnjih voda i riječni prijevoz – mjere 

(infrastruktura)

1. uređenje pojasa Save u skladu s postojećim razvojnim

projektima

2. uređenje luka, pristaništa i marina

3. integracija u multimodalni promet



Zagreb,23. svibnja 2019. 

II. FAZA MASTER PLANA PROMETNOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA, 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Hvala na pažnji!

- predstavljanje liste općih i specifičnih ciljeva i mjera -

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”


