
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 4. travnja 2017. 

 

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) i članka 

11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 

63/07, 53/12 i 56/13) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 33. sjednici održanoj 3. travnja 2017., 

donijelo je 

  

OPĆI PROGRAM  

 

o izmjenama i dopunama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva  

na području grada Osijeka 

 

Članak 1. 

 

Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni 

glasnik Grada Osijeka br. 11/15) mijenja se i dopunjuje sukladno odredbama ovog programa. 

 

Članak 2. 

 

U članku 8. točki 2. podtočki 2.1. – Industrijska zona Nemetin u tabličnom prikazu pod 

alinejom Provedba tekst: „Mjera će se provoditi temeljem Programa olakšica i poticaja 

investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin i Gospodarskoj zoni Tenja” zamjenjuje se tekstom: 

„Mjera će se provoditi temeljem Programa poticaja i olakšica Eko – industrijska zona Nemetin.“ 

 

Članak 3. 

 

U članku 8. točki 2. dodaje se podtočka 2.6. koja glasi: 

„2.6. 

Mjera IT park  

Ciljevi Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanje 

određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta 

na području grada Osijeka u IT sektoru  (NKD (2007): 62.XX) 

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo 

Korisnici Pravne i fizičke osobe bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, 

registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do povećanja gospodarske 

aktivnosti i zaposlenosti u IT sektoru (NKD (2007): 62.XX) 

Provedba Izgradnja i opremanje IT parka. 

Stavljanje u funkciju. 
„ 

 

U istom članku točki 2. dodaje se podtočka 2.7. koja glasi:  

„2.7. 

Mjera Gospodarska zona JUG 

Ciljevi Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanje 

određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta 

na području grada Osijeka. 

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo. 

Korisnici Pravne i fizičke osobe bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, 

registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do povećanja gospodarske 

aktivnosti i zaposlenosti. 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 4. travnja 2017. 

 

Provedba Daljnje aktivnosti na uređenju imovinsko pravnih odnosa vezano uz 

vlasništvo/suvlasništvo dijela zemljišta u zoni.  

Daljnja izrada projektne dokumentacije za neizgrađene, a planirane 

infrastrukturne sadržaje. 

Ishođenje akata za građenje i provedba postupaka javne nabave/natječaja za 

građenje infrastrukture.  

Koordinacija pri izgradnji vodoopskrbe, odvodnje, plinifikacije i sl. 

Uz raspisivanje otvorenog poziva za prodaju građevinskog zemljišta ili 

osnivanja prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Jug, sukladno 

zakonu i aktima Grada vezano uz gospodarenje građevinskim zemljištem, bez 

mogućnosti korištenja povlastica iz važećeg programa poticaja i olakšica 

poduzetništva Grada Osijeka.  

Nakon stavljanja u funkciju pojedinog dijela ili faze izgradnje Gospodarske 

zone Jug, prodaja građevinskog zemljišta ili osnivanje prava građenja na 

zemljištu u Gospodarskoj zoni Jug, odnosno prodaja zemljišta na kojemu je 

ranije osnovano pravo građenja,  moguće je i uz korištenje povlastica iz 

važećeg programa poticaja i olakšica poduzetništva Grada Osijeka. 

„ 

 

Članak 4. 

 

Ovaj opći program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijeka. 
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Osijek, 3. travnja 2017. 

  

 Predsjednik  

 Gradskoga vijeća 

 Anto Đapić, dipl.iur., v.r. 

 

 


