
Na temelju članka 54. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/21) Gradsko vijeće Grada Lipika na 
9. sjednici održanoj __________ 2022. donosi 

ODLUKUODLUKUODLUKUODLUKU    
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostorao uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostorao uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostorao uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora    

u objektu Poduzetničkog u objektu Poduzetničkog u objektu Poduzetničkog u objektu Poduzetničkog akcelerator i inkubator (HUB) za umjetnu inteligencijuakcelerator i inkubator (HUB) za umjetnu inteligencijuakcelerator i inkubator (HUB) za umjetnu inteligencijuakcelerator i inkubator (HUB) za umjetnu inteligenciju    
    

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog 
akceleratora i inkubatora (HUB) za umjetnu inteligenciju (u daljnjem tekstu: poslovni prostor). 
Poduzetničkog akcelerator i inkubator (HUB) za umjetnu inteligenciju nalazi se na katastarskim česticama broj 
1120/1 u k.o. Lipik, upisanim u zk.ul.br. 1731. 
Adresa Poduzetničkog inkubatora je Lipik, Hrvatske mladeži 32. 
Svrha zakupa je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika kroz poticanje start-
upova umjetne inteligencije. 
Zakupodavcem poslovnog prostora u smislu ove Odluke smatra se Grad Lipik.  
 

Članak 2. 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 

 
Članak 3. 

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke ukupne neto podne površine 270,71 m² sastoji se od zajedničkog prostora i 
posebnih dijelova koji su samostalni predmet zakupa. 
Zajednički prostor predstavlja hodnik, čajna kuhinja, sanitarni čvorovi. 
Posebni dijelovi koji su predmet zakupa su: 

RB 

Oznaka radne 

jedinice Smještaj 

Površina 

(m²) 

Iznos mjesečne 

zakupnine 

kn/m2 

1 Radna jedinica 1_1 Ured 1 4,69 20,00 

2 Radna jedinica 1_2 Ured 1 4,69 20,00 

3 Radna jedinica 1_3 Ured 1 4,69 20,00 

3 Radna jedinica 2_1 Ured 2 4,69 20,00 

4 Radna jedinica 2_2 Ured 2 4,69 20,00 

5 Radna jedinica 2_3 Ured 2 4,69 20,00 

6 Radna jedinica 4_1 Ured 4 4,69 20,00 

7 Radna jedinica 4_2 Ured 4 4,69 20,00 

8 Radna jedinica 4_3 Ured 4 4,69 20,00 

9 Radna jedinica 5_1 Ured 5 4,69 15,00 

10 Radna jedinica 5_2 Ured 5 4,69 15,00 

11 Radna jedinica 5_3 Ured 5 4,69 15,00 

12 Radna jedinica 6_1 Ured 6 4,69 15,00 

13 Radna jedinica 6_2 Ured 6 4,69 15,00 

14 Radna jedinica 6_3 Ured 6 4,69 15,00 

15 Radna jedinica 7_1 Ured 7 4,69 15,00 

16 Radna jedinica 7_2 Ured 7 4,69 15,00 

17 Radna jedinica 7_3 Ured 7 4,69 15,00 

Uz gore navedene radne jedinice predmet zakupa su i 10 radnih jedinice u co-working prostoru. 



Radne jedinice iz st. 3. ovog članka namijenjeni su obavljanju uslužnih djelatnosti i radu start-upova umjetne 
inteligencije. 
Svaka radna jedinica u pravilu čini samostalni predmet zakupa, međutim zbog gospodarskog interesa postoji 
mogućnost spajanja dva ili više poslovnih prostora u jedan predmet zakupa. 
 

Članak 4. 
Radne jedinice iz čl. 3. ove Odluke daju se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda. 
Javni natječaj objavljuje se na službenoj stranici Zakupodavca. 
 

Članak 5. 
Javni će natječaj biti trajno otvoren, odnosno bit će otvoren do trenutka davanja svih radnih jedinica iz čl. 3. u 
zakup. 
Javni natječaj objavljuje se na službenim stranicama Zakupodavca. 
 

Članak 6. 
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici. 
Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost 
radi ostvarivanja dohotka/dobiti, odnosno dobiti na tržištu, upisan je u odgovarajući upisnik, a obavlja djelatnosti 
iz područja J, odjeljka 62 i 63, podskupine 58.2 s naglaskom na razvoj umjetne inteligencije. 
 

Članak 7. 
Zakup poslovnog prostora iz čl.3. ove Odluke poduzetnik može ostvariti za razdoblje do 3 godine. 
 

Članak 8. 
Zakupnina radnih jedinica u uredima određena je po pojedinoj radnoj jedinici u čl. 3. 
Zakupnina radnih jedinica u co-working prostoru iznosi 5,00 kuna po danu. 
Režijski troškovi, troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrade kao i troškovi održavanja okoliša zgrade uključeni 
su u cijenu zakupnine. 
Zakupninu zakupnik je dužan platiti do kraja mjeseca za prethodni mjesec. 
 

Članak 9. 
Iznos olakšice iz čl. 8. ove Odluke smatra se potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji 
obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona 
o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17). 
Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male vrijednosti 
dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti primljenim tijekom 
tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti. 
Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po 
pojedinim korisnicima. 
 

Članak 10. 
Zakupnik uzima u zakup radnu jedinicu u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku. 
Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti, kao i opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi 
Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti ovim postupcima. 
 

Članak 11. 



Nakon isteka ugovorenog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada 
prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu najviše do 1 godine. 
 

Članak 12. 
Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće: 

− predmet zakupa, 

− namjenu poslovnog prostora po m², 

− iznos zakupnine po m² 

− vrijeme na koji se poslovni prostor daje u zakup, 

− uvijete koje mora zadovoljiti ponuditelj, 

− dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude, 

− vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda, 

− adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju, 

− vrijeme u koje se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup. 
 

Članak 13. 
Javnim natječajem će se propisati obvezni dijelovi ponude te dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu.  
 

Članak 14. 
Izabrat će se ona ponuda koja ispunjava sve uvjete natječaja te pristigne prva. 
Po provedenom postupku javnog natječaja Gradonačelnik Grada Lipika donosi Odluku o davanju prostora u 
zakup. 
O rezultatima natječaja poduzetnik će biti obaviješten u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda 
dostavom Odluke o davanju prostora u zakup. 
 

Članak 15. 
Temeljem odluke iz čl. 14. ove Odluke s poduzetnikom će se sklopiti ugovor o zakupu kojim će se regulirati 
međusobna prava i obveze u roku od deset dana od dana dostave Odluke o davanju prostora u zakup.  
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom 
bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika. 
U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu. 
 

Članak 16. 
O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sačinit će se poseban zapisnik. 
 

Članak 17. 
Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika. 
 

Članak 18. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 

 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
Slobodan Katunar, dipl.ing. 

KLASA:  
URBROJ: 2177-2-03/1-22-1 


