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UVODNA RIJEČ NAČELNIKA
OPĆINE IVANKOVO

Poštovane poduzetnice i poduzetnici,

U ovoj brošuri želimo Vas upoznati s gospodarskim potencijalom 

Općine Ivankovo s posebnim naglaskom na Gospodarsku zonu 

Ivankovo. Općina Ivankovo donijela je Model uspostavljanja i 

upravljanja Gospodarskom zonom Ivankovo. Naime, Gospodarska 

zona Ivankovo posjeduje kompletnu infrastrukturu, te je pogodna za 

djelatnosti proizvodno-uslužnog tipa. Do 2019. godine naš model je 

prepoznalo četiri poduzetnika čiji se završetak proizvodnog pogona 

očekuje 2019./2020. 

S nadom da ćete pročitati ovaj vodič, te se upoznati s brojnim 

pogodnostima koje možemo ponuditi Vama kao potencijalnim 

ulagačima.

Srdačno Vas pozdravljam

Načelnik Općine Ivankovo

Marko Miličević, dipl. ing.



Položaj
Općina Ivankovo smještena je u Hrvatskoj, a prostire se na 
zapadnom području Vukovarsko-srijemske županije

Površina

10.434 ha

Stanovništvo

8.006 stanovnika prema popisu iz 2011.

Obilježja općine

Općina pripada ruralnom području Istočne Slavonije 
bogatom šumom, poljoprivrednim zemljištem, povijesti i 
tradicijskom kulturom

Struktura zemljišta

Ÿ Poljoprivredno zemljište obuhvaća 7.525 ha ili 72,85 % 
površine, a šume 1.855 ili  17,93 % površine

Ostale važne informacije

Ÿ više od 30 udruga građana na području općine

Ÿ 2 osnovne škole s oko 700 učenika

Ÿ zdravstvene i stomatološke ambulante, te ljekarne













O OPĆINI IVANKOVO
 





OPĆE KARAKTERISTIKE GOSPODARSKE ZONE

Veličina zone (m²)                                                                                 209.160

Veličina dostupnog zemljišta (m²)                                                         157.093

Namjena zemljišta                                                              Proizvodno-uslužna

Dopušteni koeficijent izgradnje                                                                     0,6

Dopušteni koeficijent iskoristivosti                                                                2,5

Dopuštena visina gradnje (m)                                                                      13,5

 

Dopuštena buka                                    Prostorno-planskom dokumentacijom

(na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)                                           nije definirano

UDALJENOST PROMETNE INFRASTRUKTURE

Pristupna cesta                                                                                          0 km 

Autocesta                                                                                        A3, 39,1 km 

Industrijski kolosijek                                                                                 10 km 

Morska luka: Ploče                                                                                 478 km 

Zračna luka: Klisa, Osijek                                                                          37 km

OPĆE INFORMACIJE O GOSPODARSKOJ
ZONI OPĆINE IVANKOVO
 



DOSTUPNOST INFRASTRUKTURE U ZONI

Plin                                                                                                

Električna energija                                                                         

Voda                                                              

Odvodnja/kanalizacija 

 Mobilne telekomunikacije

Javna rasvjeta                                                              

Pristupna cesta

Video nadzor (u izgradnji)

















Općina raspolaže sa 400 kW snage električne energije za potrebe 

poduzetnika

INFRASTRUKTURA GOSPODARSKE
ZONE IVANKOVO
 



K.Č.BR.      VELIČINA          STATUS              NAMJENA

                                                            

                                                                 

 

2398/2               9.098 m2                 Dostupno                     Poslovna namjena

2398/7             11.624 m2                 Dostupno                     Poslovna namjena 

2398/8             17.008 m2                 Dostupno                     Proizvodne djelatnost                 

2398/9             37.519 m2                 Dostupno                     Proizvodne djelatnost

2398/10           18.309 m2                 Dostupno                     Proizvodne djelatnost

2398/11           37.924 m2                 Dostupno                     Proizvodne djelatnost

2398/12             3.737 m2                 Dostupno                     Poslovna namjena

KAZALO
  Proizvodne djelatnosti = industrijsko-zanatska djelatnost

    Poslovna namjena = ugostiteljske i trgovačke djelatnosti

PARCELE U GOSPODARSKOJ ZONI 
IVANKOVO
 



Općina Ivankovo radi poticanja ulaganja u Gospodarskoj zoni Ivankovo 

uvodi razne vrste poticajnih mjera - olakšica koje se odnose na 

poduzetnike.

MJERA 1 - KUPNJA ZEMLJIŠTA UZ POVLAŠTENE 

CIJENE I OSTALE OLAKŠICE

 

DJELATNOST

                        

  KATEGORIJA INVESTITORA

                        

         MALI        SREDNJI        VELIKI

                        
PROIZVODNA                  15,00 kn/m2          10,00 kn/m2         7,00 kn/m2

USLUŽNA                         30,00 kn/m2                  -                             -            

TRGOVAČKA                    45,00 kn/m2                  -                              -                                                                      

Na navedeni iznos početne cijene, radi privlačenja investitora Općina 

odobrava  u prvoj godini provedbe popune dodatni popust od 20 %

Gospodarske zone Ivankovo. Zemljište se  može prodati i na otplatu na 

rok od 12 mjeseci, sa kamatom od 4 % na godišnjem nivou. Pravo 

uknjižbe vlasništva kupac stječe isplatom ugovorene cijene i kamate u 

cijelosti. Po potpisu ugovora, Općina će omogućiti poduzetniku da 

može ishoditi projektnu dokumentaciju potrebnu za realizaciju svojeg 

poduzetničkog projekta.  

POGODNOSTI ZA INVESTITORE KOD
KUPNJE ZEMLJIŠTA 
 



MALI INVESTITORI

Obveza zapošljavanja 1 nezaposlenog radnika

KRITERIJ ZA POSTOJEĆE GOSPODARSKE SUBJEKTE

 započeto sa radom u roku od 2 godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora

 povećan broj zaposlenih za 1 novozaposlenog radnika na 1.000 m2 zemljišta u 4. i 5.

  g. od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora

KRITERIJ ZA NOVOOSNOVANE GOSPODARSKE SUBJEKTE

 započeto sa radom u roku od 2 godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora 

 prosječan broj zaposlenih radnika u 4. i 5. g od dana potpisivanja kupoprodajnog 

   ugovora najmanje 1 na 1000 m2 zemljišta

Minimalno 70% novozaposlenih djelatnika mora biti sa prebivalištem na 

području općine Ivankovo (naselja lvankovo, Retkovci i Prkovci).

 

SREDNJI INVESTITORI

Investicija iznad 2 mililjuna € i najmanje 20 novozaposlenih radnika

KRITERIJ ZA POSTOJEĆE GOSPODARSKE SUBJEKTE

 izvršeno ulaganja preko 2 milijuna € i započeto s radom u roku od 2 godine

povećan broj zaposlenih za najmanje 20  novozaposlenih u 4. i 5. g. od dana   

   potpisivanja kupoprodajnog ugovora

KRITERIJ ZA NOVOOSNOVANE GOSPODARSKE SUBJEKTE

 započeto sa radom u roku od 2 godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora

prosječan broj zaposlenih radnika u 4. i 5. g od dana potpisivanja kupoprodajnog 

   ugovora najmanje 1 na 1000 m2 zemljišta

Minimalno 70% novozaposlenih djelatnika mora biti sa prebivalištem na 

području općine Ivankovo (naselja lvankovo, Retkovci i Prkovci).

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE 
POTICAJA I OLAKŠICA? 
 



VELIKI INVESTITORI

Investicija 3 milijuna € i najmanje 30 novozaposlenih

KRITERIJ ZA POSTOJEĆE GOSPODARSKE SUBJEKTE

 izvršeno ulaganje preko 3,0 milijuna €

  započeto sa radom u roku od 2 godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora 

 povećan broj zaposlenih za najmanje 30 novozaposlenih radnika u 4. i 5. 

   godini od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora

KRITERIJ ZA NOVOOSNOVANE GOSPODARSKE SUBJEKTE

 izvršeno ulaganje iznad 3,0 milijuna € 

 započeto sa radom u roku od 2 godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora 

   ugovora najmanje 1 na 1000 m2 zemljišta

 zaposleno najmanje 30 djelatnika u 4. i 5. godini od dana potpisivanja  

   kupoprodajnog ugovora.

Minimalno 70% novozaposlenih djelatnika mora biti sa prebivalištem na 

području općine Ivankovo (naselja lvankovo, Retkovci i Prkovci).

 

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE 
POTICAJA I OLAKŠICA? 
 



Pravo građenja je stvarno pravo koje njegovom nositelju daje otuđivo i 

nasljedivo pravo da se pod ili iznad površine tuđeg zemljišta izgradi 

građevina, uz obvezu plaćanja rente vlasniku zemljišta. To znači da 

pravo građenja vlasniku zemljišta omogućava dugoročno 

iskorištavanje zemljišta, bez gubljenja prava vlasništva nad istim. 

Građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Ivankovo moći će se dati na 

korištenje poduzetnicima putem davanja prava građenja na rok od 30 

MJERA 2 - Cijena naknade za pravo građenja - 

za proizvodne djelatnosti

 
DJELATNOST

                        

  KATEGORIJA INVESTITORA

                        

         MALI        SREDNJI        VELIKI

                        
PROIZVODNA                    0,50 kn/m2            0,30 kn/m2          0,20 kn/m2                                                          

Naknada za pravo građenja obračunava se i plaća mjesečno. 

Poduzetnik, i prije isteka roka na koji je dano pravo građenja, može to 

pravo prekinuti radi otkupa zemljišta koje je predmet ugovora o pravu 

građenja. U tom slučaju ne može u vrijednost otkupa ući do tada 

plaćena naknada za pravo građenja. Izgrađena nekretnina na parceli, na 

kojoj je bilo zasnovano pravo građenja u momentu prodaje ne ulazi u 

vrijednost zemljišta koje je predmet kupnje. Ukoliko ugovorna strana 

dođe u situaciju da ne može plaćati naknadu za pravo građenja, može u 

ugovorni odnos uvesti treću osobu koja će nastaviti ugovorni odnos do 

ispunjenja. Ukoliko korisnik prava građenja ne plati naknadu uzastopno 

3 mjeseca, ili u kumulativu ukupno 6 mjeseci, Općina će raskinuti 

ugovor o zasnivanju prava građenja, a nekretnine izgrađene na 

predmetnom zemljištu postaju vlasništvo Općine, bez naknade. 

Kupnjom zemljišta, ili zasnivanjem prava građenja poduzetnik-korisnik 

dobiva građevinsku parcelu do koje je izgrađena komunalna i 

prometna infrastruktura, na koju se može priključiti.
 

POGODNOSTI ZA INVESTITORE - 
PRAVO GRADENJA 
 



MALI INVESTITORI

 Izvršeno ulaganje i započeto sa radom u roku od 2 godine od dana sklapanja 

   ugovora o pravu građenja i u roku od godinu dana od dana početka obavljanja 

   djelatnosti otvoreno najmanje 1 novo radno mjesto na 1000 m2 zemljišta.

 Minimalno 80% novozaposlenih djelatnika mora biti sa prebivalištem na području 

   općine Ivankovo, naselja Ivankovo, Retkovci i Prkovci.

 Osnivanje prava građenja za male investicije na rok od 30 godina.

Nakon isteka roka od 30 godina od dana zaključenja ugovora o pravu građenja, 

nositelj prava građenja ako ispuni sve ugovorne obveze, stječe pravo vlasništva 

nad zemljištem na kojem je bilo osnovano pravo građenja.

 

SREDNJI INVESTITORI

 Investicija veća od 2,0 milijuna eura i najmanje 20 novozaposlenih.

 Izvršeno ulaganje preko 2,0 milijuna eura i započeto sa radom u roku od 2 

   godine od dana sklapanja ugovora o pravu građenja i u roku od godinu dana od 

   dana početka obavljanja djelatnosti otvoreno najmanje 20 novih radnih mjesta.

 Minimalno 80% novozaposlenih djelatnika mora biti sa prebivalištem na području 

   općine Ivankovo, naselja Ivankovo, Retkovci i Prkovci.

 Osnivanje prava građenja za srednje investicije na rok od 30 godina.

Nakon isteka roka od 30 godina od dana zaključenja ugovora o pravu građenja, 

nositelj prava građenja ako ispuni sve ugovorne obveze, stječe pravo vlasništva 

nad zemljištem na kojem je bilo osnovano pravo graođenja

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE 
POTICAJA I OLAKŠICA? 
 



VELIKI INVESTITORI

 Investicija veća od 3,0 milijuna eura i najmanje 40 novozaposlenih

 izvršeno ulaganje preko 3,0 milijuna eura i započeto sa radom u roku od 2 godine 

   od dana sklapanja ugovora o pravu građenja i u roku od godinu dana od dana 

   početka obavljanja djelatnosti otvoreno najmanje 40 novih radnih mjesta. 

 Minimalno 80% novozaposlenih djelatnika mora biti sa prebivalištem na području 

   općine Ivankovo, naselja Ivankovo, Retkovci i Prkovci.

 Osnivanje prava građenja za velike investicije na rok od 30 godina.

Nakon isteka roka od 30 godina od dana zaključenja ugovora o pravu građenja, 

nositelj prava građenja ako ispuni sve ugovorne obveze, stječe pravo vlasništva 

nad zemljištem na kojem je bilo osnovano pravo građenja.

 

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE 
POTICAJA I OLAKŠICA? 
 



OLAKŠICE U PLAĆANJU KOMUNALNE NAKNADE

 Pravne i fizičke osobe za novoizgrađene objekte u Gospodarskoj zoni od dobivanja 

   uporabne dozvole ostvaruju pravo umanjenja komunalne naknade i to:

   100% umanjenja u prve 2 godine poslovanja; 50% umanjenja u 3. i 4. godini 

    poslovanja; 25% umanjenja u 5. godini poslovanja.

 

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA DIJELA 

KOMUNALNOG DOPRINOSA
 Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za proizvodne djelatnosti u iznosu 

   od 100%. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za proizvodne 

   djelatnosti, uz obvezu investitora da ne može promijeniti namjenu izgrađenog 

   objekta prije isteka prava građenja.

 Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za uslužne djelatnosti 50%. 

400 kW SNAGE NA RASPOLAGANJU 

INVESTITORIMA
 Općina u Gospodarskoj zoni Ivankovo raspolaže sa 400 kw snage koja može biti 

   dodjeljena investitorima u zoni. Navedenu snagu mogu koristiti bez novčane 

   naknade prema posebnoj odluci Općinskog načelnika Općine Ivankovo.

 

OSTALE VAŽNE POTICAJNE MJERE I 
OLAKŠICE
 
 



MODEL USPOSTAVLJANJA I UPRAVLJANJA GOSPODARSKOM ZONOM 

IVANKOVO

S ciljem gospodarskog razvoja Općine Ivankovo izrađena je studija u kojoj je

definiran model za uspostavljanje i upravljanje Gospodarskom zonom 

Ivankovo.

Studija donosi pregled bitnih pojmova vezanih uz gospodarske zone i njihovo 

funkcioniranje, s posebnim naglaskom na prikaz koraka neophodnih u 

realizaciji uspostave funkcioniranja Gospodarske zone Ivankova.  

             

Studiju možete preuzeti s službene internet stranice Općina Ivankovo, www. 

opcina-ivankovo.hr, pod kategorijom Strateški dokumenti.

http://www.opcina-ivankovo.hr/wp-content/uploads/2017/09/Model-

uspostavljanja-i-upravljanja-gospodarskom-zonom-Ivankovo.pdf

O MODELU

 
 



KONTAKT PODACI

Općina Ivankovo

Bošnjaci 6 

32281 Ivankovo

     TEL: +385 32 379 628 

    E-MAIL: opcina.ivankovo@gmail.com

    WEB: www.opcina-ivankovo.hr

    NAČELNIK: Marko Miličević, dipl. ing.

INFORMACIJE I KONTAKT
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