
 

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog 

inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., direktor Poduzetničkog inkubatora 

Virovitičko-podravske županije d.o.o., dana 10. srpnja 2019. godine, objavljuje 

 

 

JAVNI POZIV ZA INICIJALNI ISKAZ INTERESA 
za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.  

na lokacijama u Orahovici, Pitomači i Slatini 

 

 

I. 

Predmet Javnog poziva je inicijalni iskaz interesa za davanje na korištenje poslovnog prostora 

kojima upravlja Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. i to kako slijedi:  

 

Lokacija Namjena prostora Broj jedinica 

Orahovica 
Proizvodni prostor 6 

Uredski prostor 12 

Pitomača 
Proizvodni prostor 6 

Uredski prostor 12 

Slatina Uredski prostor 14 

 

Cilj ovog Javnog poziva je utvrditi zainteresiranost poduzetnika za prijem u poduzetničke 

inkubatore na lokacijama koje su predmet ovog Javnog poziva. Ovim Javnim pozivom se neće 

dodijeliti poslovni prostori već isti služi isključivo za definiranje interesa u svrhu kvalitetnije 

pripreme Javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske 

županije d.o.o. 

 

                                                                        II. 

Prijavu na Javni poziv može podnijeti poduzetnik koji je upisan u odgovarajući registar. 

Iznimno, prijavu može podnijeti i poduzetnik koji nije upisan u odgovarajući registar, a koji će 

registrirati poslovnu djelatnost u odgovarajućem registru u skladu s Općim uvjetima koji se 

nalaze u prilogu ovog Javnog poziva. 

 

Kandidat za prijem u Poduzetnički inkubator treba zadovoljiti sljedeće uvjete: 

• status poduzetnika početnika i/ili inovatora,  

• sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije, 

• obavljati jednu ili više sljedećih djelatnosti: 

- proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje, 

- djelatnost iz područja ICT-a,  

- djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike 

ili elektroničkog poslovanja, 

- ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju, 

- pakiranje proizvoda. 
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Poduzetnik početnik je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u 

Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar i dr.) 

najviše do 3 godine. 

Pod poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe koje nisu registrirale djelatnost, ali 

namjeravaju obaviti registraciju u roku 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o  korištenju  

poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora. 

Inovator je pojedinac ili poslovni subjekt koji ima razvijen proizvod/uslugu/tehnologiju za 

koju je ishodio zaštitu industrijskog vlasništva (žig, patent, dizajn) u Republici Hrvatskoj i/ili 

inozemstvu ili nije ishodio zaštitu industrijskog vlasništva, ali je za inovativni 

proizvod/uslugu/tehnologiju nagrađen na izložbama i sajmovima inovacija.  

 

Iznimno, poduzetnici  koji žele u Poduzetničkom inkubatoru razvijati projekt iz područja ICT-a, 

multimedije, digitalne grafike, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući 

znanstvene institucije, studente i inovatore, a koji ne ispunjavaju uvjete iz ove točke, mogu biti 

primljeni u Poduzetnički inkubator bez obzira na status i sjedište.  

 

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljena udruga čija djelatnost je usmjerena na 

razvoj gospodarstva (gospodarsko interesno udruženje, klaster i sl.). 

 

III. 

Za prijavu na Javni poziv za inicijalni iskaz interesa potrebno je ispuniti online obrazac na 

sljedećoj poveznici: https://forms.gle/9TWWQXLBcEeXKvQB6  

 

IV. 

Javni poziv je otvoren do 10. kolovoza 2019. godine. 

 

V. 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u 

vremenu od 7:00 – 15:00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske 

županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18, Virovitica, na telefonski broj: 099/368-0827 ili na 

e-mail: info@inkubatorivpz.hr  

 

U Virovitici, 10. srpnja 2019. godine, 

 

 

 

DIREKTORICA:  

Neda Martić 

    

    

Prilozi: 

• Opći uvjeti 

• Popis poslovnih prostora koji su predviđeni za najam 

https://forms.gle/9TWWQXLBcEeXKvQB6
mailto:info@inkubatorivpz.hr

