








O b r a z l o ž e n j e 
prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i 

Poduzetničke zone Puhovec 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

 Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 5. stavka 2. Zakona o 
unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, broj 93/13, 114/13 i 41/14) 
prema kojem osnivači i upravitelji poduzetničkom infrastrukturom (u koju temeljem članka 
2. istog zakona spadaju i poduzetničke zone) mogu biti jedinice i tijela lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 Odredbom članka 44. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 1/13), predviđeno je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće 
akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 
 
 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU  
 

Poduzetničke zone su područja predviđena prostorno – planskom dokumentacijom 
jedinica lokalne samouprave za razvoj gospodarske aktivnosti gdje se kroz poticajne mjere i 
razvoj komunalne i druge i infrastrukture potiče razvoj poduzetništva od interesa za 
zajednicu.  

Osnivanjem poduzetničkih zona dugoročno se pomaže poduzetnicima u rješavanju 
problema prostora, stvaraju preduvjeti za nesmetan rad, omogućava im se zajedničko 
korištenje infrastrukture i povezivanje poduzetnika smještenih na istom prostoru. Također, 
potiče se otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje mogućnosti za ulaganja, kreiranje povoljne 
poduzetničke klime, poticanje razvoja malog  i srednjeg poduzetništva te ukupan razvoj 
lokalne zajednice i regije.  

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donijelo je 25. rujna 2014. Odluku o osnivanju 
Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela, broj 6/14) temeljem koje su formirane dvije poduzetničke zone, Poduzetnička zona 
Črnovčak i Poduzetnička zona Puhovec, koje se nalaze na dvije lokacije koje čine zasebnu 
cjelinu s različitim karakteristikama i različitim stupnjem komunalne opremljenosti a 
međusobno su odvojene naseljem formiranim oko Rugvičke ulice. Poduzetničku zonu 
Črnovčak čini neizgrađeno područje južno od pruge, a zapadno od Rugvičke ulice, dok 
Poduzetnička zona Puhovec zauzima područje južno od pruge između Ulice Bože Huzanića 
i Rugvičke ulice te sjeverno od buduće obilaznice kroz poduzetničku zonu. 

Za poduzetničke zone u osnivanju i zone koje su u fazi izgradnje potrebno je donijeti 
odluke o osnivanju odnosno uskladiti postojeće odluke s odredbama Zakona o unapređenju 
poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, broj 93/13, 114/13 i 41/14) tako da sadrže 
ukupnu površinu poduzetničke zone te sve zemljišne parcele namijenjene poduzetnicima za 
obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar zone. 

Ovim prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone 
Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec utvrđuje se obuhvat poduzetničkih zona Grada 
Dugog Sela prema popisu katastarskih čestica te ukupna površina svake radi usklađenja s 
odredbama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture i stavlja se izvan snage 
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone 
Puhovec (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/17), donesena na 2. sjednici Gradskog 



vijeća Grada Dugog Sela, održanoj dana 18. srpnja 2017. godine, iz razloga što je u istoj 
omaškom upisana kriva k.č.br. 2488/1 umjesto k.č.br. 2492 te je izostavljena k.č.br. 2132/1. 

Navedene izmjene Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone 
Puhovec (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/14) nužne su radi daljnjeg prijavljivanja 
poduzetničkih zona na natječaje europskih fondova i ministarstava te radi upisa zona u 
Registar poduzetničkih zona. 

 
 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
 
Za provođenje predložene Odluke nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada 
Dugog Sela. 
 
 

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDABA PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
I. Opće odredbe 
Članak 1.: određuje obuhvat Poduzetničke zone Črnovčak prema popisu katastarskih čestica 
te ukupnu površinu iste. 
Članak 2.: određuje obuhvat Poduzetničke zone Puhovec prema popisu katastarskih čestica 
te ukupnu površinu iste. 
Članak 3.: utvrđuje se da sve ostale odredbe Odluke o osnivanju Poduzetničke zone 
Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/14) 
ostaju na snazi i ne mijenjaju se. 
Članak 4.: propisuje da se danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja izvan snage Odluka 
o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/17). 
Članak 5.: propisuje objavu Odluke u Službenom glasniku Grada Dugog Sela te njeno 
stupanje na snagu danom došenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODUZETNIČKA ZONA ČRNOVČAK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODUZETNIČKA ZONA PUHOVEC 
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