
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 5., a u vezi s člankom 21. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, 

br. 44/96, 78/99, 127/00, 92/05, 85/08 i 148/13) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj ................... 2018. godine, donijela  

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OSNIVANJE 

SLOBODNE ZONE ZAGREB 

 

I. 

 

U Odluci o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb (Narodne novine, br. 

101/97, 114/12 i 14/14) točka II. mijenja se i glasi: 

„Područje slobodne zone koja je predmet ove Odluke nalazi se u katastarskom kotaru Zagreb, 

katastarskoj općini Stenjevec, a obuhvaća k.č. 3095/4, 3095/7, 3095/8 i dio k.č. 3095/1, 

ukupne površine 56.226,63 m2.“. 

 

 

II. 

 

Točka III. mijenja se i glasi: 

„Koncesija se daje u svrhu proizvodnje robe, oplemenjivanja robe, skladištenja robe, trgovine 

na veliko, strateških aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-

inovacijskih centara te pružanja usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova, usluga 

osiguranja i reosiguranja imovine i osoba te obavljanja trgovine na malo.“. 

 

III. 

 

U točki VI., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se dva puta godišnje, najkasnije do 31. ožujka 

tekuće godine za poslovanje od 1. srpnja do 31. prosinca protekle godine i do 30. rujna tekuće 

godine za poslovanje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine i to 50% u korist državnog 

proračuna Republike Hrvatske i 50% u korist proračuna Grada Zagreba na čijem području se 

nalazi Slobodna zona Zagreb.“. 

 

IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zaprimilo je od Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

- Podružnice Robnih terminala Zagreb, korisnika koncesije za Slobodnu  zonu Zagreb, 

Zahtjev za izmjenom Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb 

(Narodne novine, br. 101/97, 114/12 i 14/14) koji se odnosi na izmjenu područja Slobodne 

zone Zagreb.  

Slobodna zona posluje u Jankomiru na katastarskim česticama 3095/4, 3095/7, 3905/8 te na 

dijelu katastarske čestice 3095/1, u katastarskoj općini Stenjevec. Ukupna površina na kojoj 

Zona posluje je 79.860 m2. 

Podneseni Zahtjev korisnika koncesije Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnice Robni 

terminali Zagreb odnosi se na k. č. 3095/1, u k. o. Stenjevec na način da se dio čestice u 

režimu slobodne zone smanjuje za 23.633,37 m2 te će područje Slobodne zone Zagreb nakon 

predloženih iznositi 56.226,63 m2.  

Tražena izmjena odnosi se na isključivanje jedne od hala i pripadajućih vanjskih površina iz 

sustava Slobodne zone, a radi gospodarskog interesa poduzetnika.  

Naime, poduzetnik posluje u hali koja graniči s ogradom slobodne zone, a zbog već 

ugovorenih poslova, ima potrebu proširit proizvodne kapacitete na susjednu halu koja se 

nalazi u režimu slobodne zone. Ove dvije hale dijeli ograda slobodne zone (carinska žica), te 

je poduzetnik, u cilju daljnjeg rasta poslovanja, donio poslovnu odluku o povezivanju dviju 

hala, a preduvjet za to povezivanje je micanje režima slobodne zone sa hale na koju 

poduzetnik želi proširiti svoje poslovanje, a što ujedno predstavlja logistički, vremenski i 

financijski najisplativije rješenje. 

Slijedom navedenog, Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne 

zone Zagreb predlaže se zbog gospodarskog interesa poduzetnika (koji je samo jednim 

dijelom svog poslovanja u režimu slobodne zone) u cilju objedinjavanja poslovanja u dvije 

hale u istom režimu, radi povećanja proizvodnih kapaciteta temeljem već ugovorenih poslova, 

te se posljedično očekuje i povećanje broja zaposlenih osoba. 

 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je stajališta kako je podneseni Zahtjev 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnice Robni terminali gospodarski opravdan te 

stoga predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o izmjenama Odluke o 

davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb. 

 

 

 


