
OBRAZAC 
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o 
kojem je savjetovanje provedeno 

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja 
Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - 
usklađivanje za 2020. godinu 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno 
tijelo koje je provelo savjetovanje) 

 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 

Vrijeme trajanja savjetovanja 29. rujna 2020. - 28. listopada 2020. 

Metoda savjetovanja Internetsko savjetovanje 

Redni 
broj 

Klasa i urudžbeni broj 
zaprimljene primjedbe/ 
prijedloga predstavnika 
javnosti na predloženi 
Nacrt 

Sažetak primjedbe/prijedloga na 
nacrt prijedloga akta  

 Prihvaća se 
primjedba/prijedlog uz 
obrazloženje 

 Ne prihvaća se 
primjedba/prijedlog uz 
obrazloženje 

 Djelomično se prihvaća 
primjedba/prijedlog uz 
obrazloženje 

 

1. 960-03/20-011/46 
251-05-21/001-20-66 

 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 2.2.1.3 „Suradnja 
sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-
istraživačkim institucijama“, izmijene 
ciljane vrijednosti za pokazatelje 
uspješnosti te financijski pokazatelji za 
2021. i 2022. sukladno Planu proračuna 
za 2021. godinu i Planu razvojnih 
programa Grada Zagreba za 2021.  
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) na stavci 
Županijski proračun. 

 

Primjedba/prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 2.2.1.3 
Suradnja sa Sveučilištem u 
Zagrebu i znanstveno-
istraživačkim institucijama pod  
financijske pokazatelje za 2021. i 
2022. godinu umjesto 0 kn uvrstit 
će se 400.000,00 kn za svaku 
godinu, a pod pokazatelji 
uspješnosti ciljana vrijednost za 
2021. i 2022. uvrstit će se broj 2 
za svaku godinu, sukladno Planu 
proračuna za 2021. godinu i Planu 
razvojnih programa Grada 
Zagreba za 2021. 
 
U Tablici T-2:Izvori sredstava, na 
poziciji 2.2.1.3 Suradnja sa 
Sveučilištem u Zagrebu i 
znanstveno-istraživačkim 
institucijama, u Planu za razdoblje 
2020.-2022. uvrstit će se iznos od 
1.100.000,00 kn na stavci 
Županijski proračun. 

 



2. 960-03/20-011/46 
383-20-67 

 

Predlaže se da se u Tablici  T-1: 
Pokazatelji uspješnosti, na poziciji 
3.2.2.2 „Izgradnja PDS“ izmjeni ciljana 
vrijednost 2021. 

Primjedba/prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 3.2.2.2 – 
“Izgradnja PDS”, ciljana vrijednost 
2021. zamjenjuje se brojem 
3935,78 u broj 3953,43. 
 

3. 960-03/20-011/46 
15-20-70 
 
 

Primjedba građanina odnosi se na rad i 
provedbu projekata Grada Zaboka s 
naglaskom kako se veliki dio novaca troši 
isključivo na projekte koji se odnose na 
biciklističke staze, rekreaciju i parka za 
pse, a pritom se zapostavljaju projekti 
koji doprinose zapošljavanju, razvoju 
poljoprivrede i brizi za starije i nemoćne. 

Primjedba se ne prihvaća. 
  
Akcijski plan predstavlja 
provedbeni dokument koji služi za 
operacionalizaciju i provedbu 
Strategije razvoja Urbane 
aglomeracije Zagreb, a omogućuje 
cjelovit pregled aktivnosti, 
programa i projekata potrebnih za 
provedbu Strategije. Akcijski plan 
revidira se jednom godišnje (na 
temelju informacija sadržanih u 
Izvješću o provedbi Strategije 
razvoja Urbane aglomeracije 
Zagreb). 
Temeljem Smjernica za izradu 
strategija razvoja urbanih 
područja, praćenje njihove 
provedbe i vrednovanje 
nadležnog Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije, u procesu izrade 
Akcijskog plana, kao i prilikom 
njegovog godišnjeg usklađivanja, 
odnosno revizije, grad nositelj 
izrade (Grad Zagreb u slučaju 
Urbane aglomeracije Zagreb) 
surađuje s jedincima lokalne 
samouprave urbanog područja, 
regionalnom samoupravom, 
državnom upravom te svim 
ostalim potencijalnim izvorima 
financiranja provedbe strategije 
razvoja urbanog područja. 
Projekti na koje se primjedba 
odnosi uvršteni su u Akcijski plan 
na temelju suradnje s jedinicom 
lokalne samouprave i njihova je 
provedba u tijeku (projekt  Grada 
Zaboka re-GENERATOR ugovoren 
je za sufinanciranje iz 
Operativnoga programa 
Konkurentnost i kohezija 2014. – 
2020. , dok je projekt biciklističke 
rute Zabok – Oroslavje odabran za 



financiranje). 

4. 960-03/20-011/46 
251-28-04-20-71 
 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti i T-2: Izvori sredstava  
promjene planirani iznosi za 2020.g. za 
slijedeće aktivnosti: 
1.1.3.23. Program zapošljavanja mladih  
1.2.2.19. Održavanje sportskih objekata 
2.3.2.43. Velike sportske priredbe  
 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1:Pokazatelji 
uspješnosti i T-2:Izvori sredstava 
promijenit će se planirani iznosi za 
2020.g. temeljem izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Zagreba 
za 2020.g. 
Na poziciji 1.1.3.23. Program 
zapošljavanja mladih umjesto 
416.000,00 kn upisat će se 
400.000,00 kn. 
Na poziciji 1.2.2.19. Održavanje 
sportskih objekata umjesto  
26.730.000,00 kn upisat će se 
21.730.000,00 kn. 
Na poziciji 2.3.2.43 Velike 
sportske priredbe umjesto   
20.000.000,00 kn upisat će se 
15.000.000,00 kn. 
 
 

5.1. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-73 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 1.2.3.17. 
„CrossCare - Integriran pristup skrbi za 
starije osobe u kući“ izmjeni realizirana 
vrijednost 2019. i sveukupni financijski 
iznosi za 2019.,2020.,2021.  
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) i Plana za 
2020.g.  
Izmjene se traže sukladno podacima 
dostavljenim u tablici. 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 
1.2.3.17.„CrossCare - Integriran 
pristup skrbi za starije osobe u 
kući“ mijenja se realizirana 
vrijednost 2019 na način da se 
oznaka NP mijenja u “nabavljena 
2 osobna automobila, 2 električna 
bicikla, 2 skutera, 6 tablet 
računala, 6 mobilnih telefona i 12 
elektostimulatora, održana 
uvodna  konferencija, izrađen 
logo projekta, promotivni 
materijal, završna konferencija  “. 
U financijskim pokazateljima 
izmjenjuje se iznos polazne 
vrijednosti 2019.umjesto   
104.747,70 kn uvrstit će se  
824.461,68 kn. U planu za 2020. 
iznos od  104.747,70 kn 
zamjenjuje se iznosom od  



181.422,56 kn. U planu za 2020. 
iznos od 104.747,70 kn 
zamjenjuje se iznosom od  
181.422,56 kn.U planu za 2021. 
iznos od 1.500.000,00 kn 
zamjenjuje se NP.   
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. Iznos od 1.604.747,70 kn 
zamjenjuje se iznosom od  
181.422,56 kn. U planu razdoblja 
za 2020. iznos od 104.747,70 kn 
zamjenjuje se iznosom od  
181.422,56 kn.  

5.2. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-73 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 1.4.2.26. 
“Pomoćnici u nastavi/stručni 

kom.posrednici kao potpora 
inkl.obrazovanju - faza III.“ izmijene  
realizirana vrijednost 2019., ciljane 
vrijednosti 2020.,2021.,2022.. i 
sveukupni financijski iznosi za 
2019.,2020.2021.,2022.  
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) i Plana za 
2020.g.  
Izmjene se traže sukladno podacima 
dostavljenim u tablici. 
 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 1.4.2.26. 
“Pomoćnici u nastavi/stručni 
kom.posrednici kao potpora 
inkl.obrazovanju - faza III” 
mijenja se realizirana vrijednost 
2019. te se brojevi 33/208/175 
zamjenjuju brojevima  36/232/ 
174. Ciljana vrijednost 2020. 
zamjenjuje se brojevima  
36/233/176 u  36/233/174. 
Ciljana vrijednost 2021. 
zamjenjuje se brojevima  
36/233/177 u 36/233/174. Ciljana 
vrijednost 2022. zamjenjuje se 
brojevima 36/233/178 u oznaku 
NP. U financijskim pokazateljima 
polazna vrijednost 2019. 
zamjenjuje se iznosom 
7.650.953,99 kn u  8.217.000,00 
kn. Plan za 2020. zamjenjuje se 
iznosom  8.217.000,00 kn 
u iznos 7.950.100,00 kn. Plan za 
2021. zamjenjuje se iznosom   
8.736.000,00 kn u iznos  
5.791.100,00 kn. Plan za 2022. 
zamjenjuje se iznosom   
8.457.000,00 kn u NP. 
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. Iznos od  25.410.000,00 kn 
zamjenjuje se iznosom od   
13.741.200,00 kn. 
U planu razdoblja za 2020. iznos 
od 8.217.000,00 kn zamjenjuje se 
iznosom od  7.950.100,00 kn. 



5.3. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-73 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 1.4.2.29.  
„Socijalno se uključi i zaposli – SUZI“ 
izmjene naziv pokazatelja, realizirana 
vrijednost 2019., ciljana vrijednost 2022. 
i sveukupni financijski iznosi za 2019., 
2021.,2022.  
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.). 
Izmjene se traže sukladno podacima 
dostavljenim u tablici. 
 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 1.4.2.29.  
„Socijalno se uključi i zaposli – 
SUZI“mijenja se naziv pokazatelja 
uspješnosti te će se umjesto NP 
upisati “polaznici”. Mijenja se 
realizirana vrijednost 2019. iz 
broja 7 u NP te ciljana vrijednost 
2022. iz broja 50 u NP. 
U financijskim pokazateljima 
izmjenjuje se iznos polazne 
vrijednosti 2019.umjesto  
42.155,34 kn uvrstit će se 
278.748,05 kn. 
U planu za 2021. Iznos od  
4.950.000,00 kn zamjenuje se 
iznosom 4.224.000,00 kn. 
U planu za 2022.iznos od   
990.000,00 kn zamjenjuje se 
oznakom NP. 
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. Iznos od 9.904.000,00 kn 
zamjenjuje se iznosom od   
8.188.000,00 kn. 

5.4. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-73 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 3.3.6.12. „ 
Projekt URBAN-E“ izmjene mjerilo 
pokazatelja,  realizirana vrijednost 
2019., ciljane vrijednosti 
2020.,2021.,2022. i sveukupni financijski 
iznosi za 2019.,2020.2021.  
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) i Plana za 
2020.g.  
Izmjene se traže sukladno podacima 
dostavljenim u tablici. 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 3.3.6.12.  
„Projekt URBAN-E“ mijenja se 
oznaka mjerila iz postotak u broj. 
Realizirana vrijednost 2019. 
zamjenjuje se brojem  0 u broj  2. 
Ciljana vrijednost  za  2020. 
zamjenjuje se brojem  1 u broj 12. 
Ciljana vrijednost  za  2021. 
zamjenjuje se brojem  0 u broj 56. 
Ciljana vrijednost  za  2022. 
zamjenjuje se brojem  0 u oznaku 
NP. 
U financijskim pokazateljima 
izmjenjuje se iznos polazne 
vrijednosti 2019.umjesto   
2.666,25 kn uvrstit će se  
226.000,00 kn.  U planu za 2020. 
Iznos od   320.000,00 kn 
zamjenuje se iznosom  263.500,00 
kn. U planu za 2021. Iznos od   
0,00 kn zamjenuje se iznosom  
237.500,00 kn 
U planu za 2022. Iznos od  0,00 kn 
zamjenuje se oznakom NP. 
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. iznos od  320.000,00 kn 



zamjenjuje se iznosom od   
501.000,00 kn. U planu razdoblja 
za 2020. Iznos od 320.000,00 kn 
zamjenuje se iznosom  263.500,00 
kn. 
 
  

5.5. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-73 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 3.4.3.4. 
"Rekonstrukcija objekta napuštene 
zgrade Zemaljske uzorite pivnice u 
Kačićevoj ulici (ITU mehaniza, specifični 
cilj 6e2.Obnova brownfield lokacija)" 
izmjene  realizirana vrijednost 2019., 
ciljana vrijednost 2020. i sveukupni 
financijski iznosi za 2019.,2020.2021. 
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) i Plana za 
2020.g.  
Izmjene se traže sukladno podacima 
dostavljenim u tablici. 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 3.4.3.4. 
"Rekonstrukcija objekta 
napuštene zgrade Zemaljske 
uzorite pivnice u Kačićevoj ulici 
(ITU mehaniza, specifični cilj 
6e2.Obnova brownfield lokacija)" 
mijenja se realizirana vrijednost 
2019. Iz NP u 0.  Ciljana vrijednost 
2020. zamjenjuje se brojem 1000 
u broj 100.  
U financijskim pokazateljima 
izmjenjuje se iznos polazne 
vrijednosti 2019.umjesto 0 u 
oznaku NP.  
U Planu za 2020. iznos  od  
11.000.000,00 kn zamjenjuje se 
310.423,53 kn. U planu za 2021. 
iznos od 30.000.000,00 kn 
zamjenuje se iznosom 
32.336.797,00 kn.  
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. iznos od 41.000.000,00 kn 
zamjenjuje se iznosom od    
32.647.220,53 kn. 
U planu razdoblja za 2020. Iznos 
11.000.000,00 kn zamjenjuje se 
310.423,53 kn. 

6.1. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-74 

Predlažu da se u Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 2.1.1.24.„Zagreb 
za inovacije“ StartUp Factory Zagreb - 
faza II (ITU specifični cilj: 3a2) izmjene 
definicija pokazatelja, realizirana 
vrijednost 2019., ciljane vrijednosti 
2020.,2021.,2022. i sveukupni financijski 
iznosi za 2019.,2020.2021.,2022.  
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) i Plana za 
2020.g.  
Izmjene se traže sukladno podacima 
dostavljenim u tablici. 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 
2.1.1.24.„Zagreb za inovacije“ 
StartUp Factory Zagreb - faza II 
(ITU specifični cilj: 3a2) mijenjaju 
se slijedeće stavke sukladno 
podacima dostavljenim u tablici. 
Mijenja  se definicija pokazatelja 

iz "Revitaliziran i obnovljen 

prostor poduzetničke potporne 

infrastructure” u  “Opremljena 

i/ili izgrađena fizička 



 
 
 

infrastruktura”. 
Realizirana vrijednost 2019. 
zamjenjuje se brojem 7313 u NP. 
Ciljane vrijednosti za  2020. i 
2021.zamjenjuje se brojem  7313 
u  NP. Ciljana vrijednost 2022. 
zamjenjuje se brojem  16368 u 
NP. 
U financijskim pokazateljima 
izmjenjuje se iznos polazne 
vrijednosti 2019.umjesto  
1.335.937,50 kn uvrstit će se NP.  

U Planu za 2020. iznos  od 
1.231.000,00 kn zamjenjuje se NP. 
U planu za 2021. Iznos od  
47.452.500,00 kn zamjenuje se 
iznosom 36.303.000,00. U planu 
za 2022.iznos od  112.000.000,00 
kn zamjenjuje se iznosom od  
84.283.000,00 kn. 
 
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. Iznos od  160.683.500,00 kn 
zamjenjuje se iznosom od  
83.755.500,00 kn. U planu 
razdoblja za 2020. iznos od  
1.231.000,00 kn zamjenjuje se NP. 
 

6.2. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-74 

Predlaže se da se u Tablici T-1: 
Pokazatelji uspješnosti, na poziciji 
2.3.3.9. "Obnova zgrade stare škole i 
kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU 
mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA (ITU 
specifični cilj: 6c1)" izmjene naziv 
pokazatelja i mjerilo jedinice, ciljane 
vrijednosti 2020., 2021 te financijski 
pokazatelji za 2020.,2021. i 2022.g.  
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) i Plana za 
2020.g. 
Navedene izmjene traže se sukladno 
podacima dostavljenim u tablici. 
 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 2.3.3.9. 
"Obnova zgrade stare škole i 
kulturno-turistička revitalizacija 
kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ 
BISTRA (ITU specifični cilj: 6c1)" 
mijenja se naziv pokazatelja ” broj 
posjeta/godina”   u  naziv “COO9: 
Održivi turizam: Porast 
očekivanog broja posjeta 
mjestima kulturne i prirodne 
baštine i znamenitostima koja 
primaju potporu”. 
Mjerilo jedinice se ispravlja iz  
postotka u broj. 
Ciljana vrijednost 2020. 
zamjenjuje se brojem 0 u NP., te 
ciljana vrijednost 2021.  
zamjenjuje se iznosom 24 u NP. 
U planu za 2020. iznos od 
4.438.529,32 kn zamjenjuje se 0. 
U planu za 2021.iznos od 
4.376.029,32 kn zamjenjuje se 
iznosom od 4.438.529,32 kn. U 
planu za 2022. Iznos od 0,00 kn 
zamjenjuje se iznosom od 
4.438.529,32 kn. 



U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. Iznos od 8.814.558,64 kn 
zamjenjuje se iznosom od  
8.877.058,64 kn. 
U planu razdoblja za 2020. iznos  
4.438.529,32 kn zamjenjuje se 
0,00 kn. 
 
 

6.3. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-74 

Predlaže se da se u Tablici T-1: 
Pokazatelji uspješnosti, na poziciji 
2.3.3.23. “"Čuvar baštine kao katalizator 
razvoja, istraživanja i učenja – novi 
Hrvatski prirodoslovni muzej  
(ITU specifični cilj: 6c1)" izmjene naziv, 
definicija i mjerilo pokazatelja, ciljana 
vrijednost 2020. te financijski pokazatelji 
za 2021. i 2022.g. 
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) 
Navedene izmjene traže se sukladno 
podacima dostavljenim u tablici. 
 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 2.3.3.23. 
“"Čuvar baštine kao katalizator 
razvoja, istraživanja i učenja – 
novi Hrvatski prirodoslovni muzej  
(ITU specifični cilj: 6c1)" mijenja 

se naziv pokazatelja “Provedba 

predinvesticijskih i investicijskih  
aktivnosti” u naziv “COO9: Održivi 
turizam: Porast očekivanog broja 
posjeta mjestima kulturne i 
prirodne baštine i znamenitostima 
koja primaju potporu”. Postojeća 
definicija pokazatelja “Izrađen  
idejni, glavni i  izvedbeni projekt 
rekonstrukcije zgrade. Ishođena 
građevisnka dozvola. Izrađena 
studija izvodljivosti; Provedena 
javna nabava; Provedba i 
završetak investicijskih aktivnosti” 
zamjenjuje se novom definicijom” 
“Povećanje broja turističkih 
posjeta”. Postojeće mjerilo 
pokazatelja “ Plan aktivnosti i 
izvori financiranja, Lokacijska 
informacija,  Pravomoćna 
lokacijska dozvola, Pravomoćna 
građevinska dozvola, 
Provedba investicijskih aktivnosti 
zamjenjuje se “ brojem”. 
Postojeća realizirana vrijednost 

2019. koja glasi “Ishođena je 

pravomoćna građevinska dozvola. 
Izrađena cjelokupna projektna 
dokumentacija za obnovu i 
uređenje objekata nepokretne 
kulturne baštine (vanjskog i 
unutarnjeg prostora):  (izrađena je 
projektna dokumentacija, studija 
izvodljivosti, analiza troškova i 
koristi, te projektna prijava za 
drugu fazu projekta, marketing 
plan i komunikacijska strategija)”  
zamjenjuje se oznakom NP. 



 

Ciljana vrijednost 2020. 
zamjenjuje se postojećom 
oznakom NP u broj 829709 . U 
financijskim pokazateljima u Planu 
za 2021. iznos od 0,00 kn 
zamjenjuje se iznosom od 
22.399.363,00 kn. U Planu za 
2022. Iznos od 0,00 kn zamenjuje 
se iznosom od 31.773.618,00 kn. 
 
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. Iznos od 0,00 kn zamjenjuje 
se iznosom od 54.172.981,00 kn 

6.4. 960-03/20-011/46 
251-20-01-20-74 

Predlaže se da se u Tablici T-1: 
Pokazatelji uspješnosti, na poziciji 
3.3.5.8. "Modernizacija pješačkih 
pothodnika povezanih s javnim 
prijevozom na području Grada Zagreba 
(ITU specifični cilj: 7ii2)" izmjene 
realizirana vrijednost i ciljane vrijendosti 
pokazatelja uspješnosti, te financijski 
pokazatelji za 2019.,2020.,2021. I 
2022.g. 
U tablici  T-2: Izvori sredstava  predlaže 
se izmjena Plana za trogodišnje 
razdoblje (2020.-2022.) i Plana za 
2020.g. 
Navedene izmjene traže se sukladno 
podacima dostavljenim u tablici. 

Primjedba /prijedlog se prihvaća. 
U Tablici T-1: Pokazatelji 
uspješnosti, na poziciji 3.3.5.8. 
"Modernizacija pješačkih 
pothodnika povezanih s javnim 
prijevozom na području Grada 
Zagreba (ITU specifični cilj: 7ii2)" 
mijenja se postojeća realizirana 
vrijednost 2019. Iz 0/5 u oznaku “ 
–“ 
Ciljana vrijednost 2020. 
zamjenjuje se brojevima 2/2 u 1/2 
Ciljana vrijednost 2021. 
zamjenjuje se brojevima 4/9 u 1/7 
Ciljana vrijednost 2022. 
zamjenjuje se oznakom NP u 6/-- 
U financijskim pokazateljima 
polazna vrijednost 2019. 
zamjenjuje se iznosom 595.459,98 
kn u iznos 194.000,00 kn. Plan za 
2020. zamjenjuje se iznosom 
22.601.000,00 kn u iznos 
5.200.836,52 kn. Plan za 2021. 
zamjenjuje se iznosom 
39.543.344,89 kn u iznos 
16.100.000,00 kn. 
Plan za 2022. zamjenjuje se 
iznosom 0,00 kn u iznos 
25.300.000,00 kn. 
 
U tablici T-2:Izvori sredstava 
mijenja se plan razdoblja za 2020.-
2022. Iznos od 62.144.344,89 kn 
zamjenjuje se iznosom 
46.600.836,52 kn. 
U planu razdoblja za 2020. iznos 
od 22.601.000,00 kn mijenja se u 
iznos 5.200.836,52 kn. 
 


