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Obrazac Zahtjeva za zakup poslovnog prostora u 

       Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac 

(PIA Antunovac) 

 

I. Opći podaci 

 

Naziv obrta / tvrtke ili ime i 

prezime fizičke osobe 

 

Ime i prezime odgovorne 

osobe za tvrtke ili obrte 

 

OIB tvrtke ili fizičke osobe 
 

Adresa sjedišta tvrtke ili obrta:  

Adresa prebivališta za fizičke 

osobe: 

Mjesto, ulica i broj: 

Telefon / mob: 

Web stranica/E - mail: 

Postojeći broj zaposlenih 
 

 

 

NE      ☐ 

 

Planirani broj 

novozaposleni 

 

Datum upisa u obrtni/sudski 

registar za obrte ili tvrtke 

(upisati datum za obrte i tvrtke) 

Planiran datum otvaranja obrta 

ili tvrtke i planiran pravni 

oblik (ukoliko obrt ili tvrtka 

još nisu osnovani) 

(upisati planiran datum te obrt/j.d.o.o/d.o.o./zadruga) 

Vrsta djelatnosti (djelatnost 

prema NKD 2007); ako je 

tvrtka ili obrt osnovan 

(prepisati osnovnu djelatnost iz Odluke o razvrstavanju tvrtke iz Državnog zavoda 

za statistiku) 

 

 

 
Vrsta djelatnosti po vrsti Proizvodna: DA     ☐                                 NE      ☐ 

 

 

Uslužna: DA     ☐                                 NE      ☐ 

Orijentiranost izvozu  DA     ☐                                 NE      ☐ 
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II. Podaci o poslovnom prostoru koji se traži u zakup 

 

Površina poslovnog prostora 

koja se traži 

(m2) 

Željena etaža zgrade i oznaka 

poslovnog prostora iz tlorisa 

(jednog ili više) 

(podaci navedeni u tekstu javnog poziva) 

Ukupna predložena mjesečna 

bruto zakupnina (u kn) 

 

 
 
 

(tražena površina m2 pomnoženo sa mjesečnom zakupninom;  formula: broj m2 x 20 kn) 

 

      

Broj radnih jedinica koje se 

traže u zakup 

 Dijeljenje ureda s 

ostalim subjektima 
 DA   ☐ 

 

 NE    ☐ 

Broj poslovnih subjekata  

s kojima se planira 

dijeliti ured 

 

 

Kod evaluacije pristiglih ponuda za zakup poslovnog prostora prednost će imati do ispunjenja kriterija: 

-  poduzetnička potporna institucija i agencija, 

- za poduzetnike koji posluju više od 3 godine oni podnositelji koji imaju u planu minimalno 1 

novozaposlenu osobu,  

- za poduzetnike koji posluju manje od tri godine ili fizičke osobe koji će tek postati poduzetnici oni 

podnositelji koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Antunovac. 

Dodatni kriteriji su orijentiranost izvozu, proizvodna djelatnost, uslužna djelatnost. 

 

III. Prilozi obrascu 

  

Ponuda za zakup poslovnog prostora mora sadržavati: 

1. Ispunjen obrazac zahtjeva; obvezno 

2. Potvrda Općine Antunovac da podnositelj zahtjeva nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema  

proračunu Općine Antunovac; obvezno 

3. Potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana poduzetnika kojom se 

dokazuje da su podmirene sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje; 

obvezno 

4. Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu i izjava o namjeri otvaranja poslovnog subjekta; ukoliko je 

primjenjivo 

5. Preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar (izvadak iz obrtnog, sudskog registra) ili drugog 

nadležnog tijela u državi poslovnog nastana poduzetnika; ukoliko je primjenjivo 

6. Posljednji predan godišnji financijski izvještaj (GFI ili drugi odgovarajući dokument o financijskom 

poslovanju poduzetnika) za poduzetnike koji su poslovali u prethodnoj godini; ukoliko je primjenjivo. 

 

 

U______________, _______2019. godine 

 

Ime i prezime: __________________________ 

                    

               _______________________________ 

          potpis 


