
”ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНИХ ДЕЛАТНОТИ” Д.О.О. ВРЊАЧКА БАЊА 

РАСПИСУЈЕ 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ КОРИСНИКА У ЦЕНТАР 

”Центар за развој иновативних делатноти” д.о.о. Врњачка Бања (у даљем тексту: 

Центар), основан је од стране Републике Србије, Кабинет министра без портфеља 

задуженог за иновације и технолошки развој и Општине Врњачка Бања. Центар се 

налази у улици Војвођанској број 3. у Врњачкој Бањи. Центар је конципиран на такав 

начин да садржи заједнички радни простор за компаније, предузетнике и физичка лица 

која ће обављати своју делатност, и тренинг центра у оквиру којег ће се реализовати 

едукативне, промотивне, информативне и остале активности.  Центар је успостављен у 

складу са примерима добре праксе развијених земаља и послује у складу са Законом о 

иновационој делатности. 

 

Позивају се сва физичка, правна лица и привредни субјекти који се баве 

иновационим делатностима (посебно они у области ИТ индустрије и услужним 

делатностима) да се пријаве за коришћење радних јединица за рад у Центру.  

Услуге и повољности које ће Центар пружати својим корисницима су следеће:  

1 . Опремљен радни простор – радне јединице (сто, столица, орман за одлагање, рачунар 

са тастатуром и мишем); 

2. Плаћени режијски трошкови (струја, вода, комуналије);  

3. Бесплатни Интернет; 

4. Приступ штампачима; 

5. Савремено опремљена сала за састанке и мале конференције; 

6. Менаџмент стартап центра (правно и финанскијско саветовање); 

7. Пријем и складиштење поште; 

8. Чајна кухиња са могућношћу коришћења бесплатног освежења (кафа, вода, сок). 

9. Велика савремено опремљена сала тренинг центра, која се може користити за све врсте  

10. Унутрашњи простор Центра је покривен видео надзором, као и сам улаз у Центар.  

Посебно наглашавамо погодности које се тичу партнерстава, заједничких 

пројеката, едукације и умрежавања послова. У том смислу будући скорисници имаће 

прилику да буду пројектно подржани са својом иновативном идејом, правно и 

финанскијски саветовани од стране менаџмента, умрежавани са потенцијалним 

сарадницима, како у Центру, тако и ван њега. 

Наглашавамо могућност организовања едукативних активности, тренинга, 

семинара и обука за оне области које сами корисници буду препознали као приоритетне.  

Право на учешће по овом јавном позиву имају сва правна и физичка лица 

(привредни субјекти-предузетници и привредна друштва, удружења грађана и остали) 

без обзира на националност, порекло оснивачког капитала и делатност. Пријава се 

доставља у слободној форми са образложењем делатности и идеје, за правна лица и 

привредне субјекте потребно је доставити идентификационе податке, док физичка лица 

достављају ”CV“. Уз пријаву сва физичка и правна лица и привредни субјекти су у 

обавези да доставе и писмо о намерама следећег садржаја:  

 

 



”ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНИХ ДЕЛАТНОСТИ” Д.О.О. 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

 

У име (назив предузећа) ______________________________________, у својству (функција) 

______________________, желим да потврдим да сам заинтересован /а да користим услуге које пружа ”Центар за 

развој иновативних делатности” д.о.о. Врњачка Бања.  

 

 

У Врњачкој Бањи,  

 

________________.2022. године  

 

 

 

                                                                М.П.                                                        Потпис овлашћеног лица  

 

                                                  _________________________  

                                                                                       

                                                                                                             Функција:_______________________  

 
 

 

 Напред наведена обавезна документа шаљу се на имејл адресу: 

ircvrnjackabanja@gmail.com. или office@crid.com.  Ближе информације могу се добити 

путем телефона 036/ 601-298.  

Овај позив је стално отворен, а Центар ће примати своје кориснике до испуњења 

просторних капацитета - радних јединица. Одабир корисника вршиће комисија након 

спроведеног интервјуа са свим заинтересованим странама.  

Поступак  доделе  уговора  спровешће директор након донетог Извештаја 

комисије.   

Ближи услови сарадње биће дефинисани накнадно, након разговора са 

потенцијалним корисницима.  
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