
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na  12. sjednici održanoj 09. listopada  2014.g. donosi 

 
O D L U K U  

o osnivanju Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ 
 
 

Članak 1. 
         Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona „Stružani – Krč“.  
Poduzetnička zona „Stružani – Krč“. nalazi se unutar granica obuhvata Prostornog plana 
uređenja Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/2003 i 
20/2010), a na području  obuhvata određenog ovom Odlukom.  

 
    Članak 2.  

Poduzetnička zona „Stružani – Krč“  obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u 
katastarskoj općini Stružani: 435/1 i 436. 

 
Članak 3. 

Poduzetnička zona „Stružani – Krč“.obuhvaća ukupnu površinu od približno 456 436  
m2, a nalazi se na području koje obuhvaća površinu južno od prometno komunikacijskog čvora 
autoceste A3  i Vc  uz   LC  42045 , a koja se proteže od ŽC 4217 do ŽC 4219 . 

Članak 4. 
Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone „Stružani – Krč“. je općina  Oprisavci. 

 
Članak 5. 

Područje Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ nije izgrađeno.  
Gradnja unutar Poduzetničke zone „Stružani – Krč“.  te njezino opremanje i uređenje provodit 
će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.  
 Unutar Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ planirana je gradnja građevina poslovne 
namjene - pretežito uslužne namjene kao i uređenje građevina i prostora za obavljanje 
zanatske i trgovačke djelatnosti te uređenja skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora, pod 
uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.  
U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Poduzetničke zone „Stružani 
– Krč“., Općina Oprisavci izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne 
površine.  

Članak 6. 
Na dijelu područja Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ planira se gradnja i uređenje radnog 
prostora za potrebe malih poduzetnika u površini koja zadovoljava njihove potrebe  te  
zajedničkih  uslužnih  sadržaja  kojima  bi  se  servisirale  potrebe  malih poduzetnika, ali i 
čitave Poduzetničke zone „Stružani – Krč“. 
.  



 
Članak 7.  

Sastavni dio ove Odluke čine sljedeći prilozi:  
1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica 
2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 15/2003 i 20/2010). 
 

Prilozi iz ovoga članka nisu predmet objave u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“. 

 
 
Članak 8.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije“. 
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