
 

 

 
„PODUZETNIŠTVO:  LJUDI. SURADNJA. RAZVOJ. SIGURNOST“ 

 

Djel. broj: 441.B3.7 – SKP / 18.                                                                                                                                   
Dubrovnik, 15. 10. 2018. godine   
    

POZIV ZA SUDJELOVANJE  

na I. SVJETSKOM KONGRESU PODUZETNIKA 

„PODUZETNIŠTVO: Ljudi. Suradnja. Razvoj. Sigurnost“ 
HRVATSKA, Zagreb, 04. – 07. XII. 2018. 

 

Poštovani poduzetnici, poslodavci, ekonomisti, predsjednici uprava, menadžeri; predstavnici 

državnih institucija, lokalnih i regionalnih zajednica; predstavnici akademske zajednice, 

sindikata, razvojnih agencija, nevladinog sektora i medija ! Pozivamo vas da sudjelujete na I. 

Svjetskom kongresu poduzetnika u Hrvatskoj – u Zagrebu, od  04.  do 07.  XII  2018.  godine. 

 
Ideje i akcije poduzetnika predstavljaju temeljni generator svakog ekonomskog razvoja, pri čemu se 
nesebično i vizionarski stvara okvir za sveukupan društveni napredak i socijalnu stabilnost. 
Poduzetništvo je jedini poznati put razvoja i boljitka. Njegov duh stvorio je sve ono u svijetu što znamo 
kao dobro i napredno. Na razmeđi svijetova i kultura, u trenucima dvojbe i upitanosti kako dalje, treba 
se uvijek podsjećati što je to što je do sada valjalo, što je bilo zalogom napretka ? Poduzetništvo, 
poduzetnički duh i osobna inicijativa, stalna posvećenost poslu i obrtu, stvorilo je naše društvo i 
civilizaciju, omogućujući rad, prihvatanje i integritet svakome. Uvijek iznova trebamo  isticati značaj 
toga, stalno objašnjavati i podsjećati da je poduzetništvo jedina poznata budućnost. 
 
Globalni problemi današnjice:  ratovi,  siromaštvo,  terorizam  i  ugrožavanje planete,  te 
zalaganje za ravnomjeran,  ravnopravan,  održiv  i  uravnotežen razvoj,  temeljni su lajtmotiv 
organiziranja Svjetskog kongresa poduzetnika. Želimo, pored ostalog, da definiramo i važnost te 
ulogu poduzetnika u davanju doprinosa u rješavanju ovih globalnh problema čovječanstva.   



 
 

Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti 
mijenjanju svijeta – nabolje ! Svjetski kongres poduzetnika želi zajednicu nadahnuti na dobra djela !  
 
Opći cilj Svjetskog kongresa poduzetnika je: promocija značaja, svrhe i kulture poduzetništva. 
Organizatori očekuju da će na prvom Svjetskom kongresu poduzetnika, u prekrasnoj Hrvatskoj, 
sudjelovati više stotina sudionika iz više zemalja. Glavni pokrovitelji Svjetskog kongresa 
poduzetnika su vlade i ministarstva ekonomije/poduzetništva te nacionalne poslovne asocijacije 
zemalja sudionica Kongresa. 
 
Inicijativu za održavanje Kongresa pokrenulo je, u Dubrovniku, 5. 3. 2016. godine, 254 poduzetnika iz 
11 europskih zemalja - sudionika Regionalnog summita poduzetnika „300 NAJBOLJIH“. Organizatori 
Kongresa su 22 organizacije iz 11 zemalja svijeta predvođeni Međunarodnim ekonomskim 
forumom PERSPEKTIVE. 

 
Na prvom Svjetskom kongresu poduzetnika u Hrvatskoj:  

 

 možete sudjelovati svih 4 dana ili 3, 2 ili 1 dan (vidjeti tablicu 1) 
 sudjelovat ćete u radu ekspertnog Okruglog stola „Poduzetništvo u 21. stoljeću“ 
 sudjelovat ćete na dvije plenarne sjednice 
 sudjelovat ćete u radu tri znanstveno-stručna panela (vidjeti Program SKP ) 
 zajedno ćemo donijeti i usvojiti Deklaraciju „Uloga poduzetništva u globalnom razvoju“  
 možete ostvariti brojne poslovne kontakte kroz poseban Program „B2B“ 
 možete uspješno realizirati prezentaciju poslovanja i ponude vlastite tvrtke kao i proizvoda i usluga 
 bit ćete predstavljeni kroz desetke medija Kongresa, uključujući i službenu web stranicu te posebno 

izdanje veoma dragocjenog kataloga I. SKP  
 možete govoriti za jedan od nekoliko stotina medija koji će pratiti događanja na i oko Kongresa 
 možete biti član Delegacije koja će radno posjetiti najviše državne institucije i poslovne asocijacije u Hrvatskoj  
 prisustvovat ćete svečanoj ceremoniji otvorenja Kongresa 
 bit ćete uvaženi gost na svečanom Primanju dobrodošlice 
 družit ćemo se na Gala večeri i na After partiju te uživati u kulturnim znamenitostima grada domaćina  
 najkvalitetniji sudionici će ponijeti trajnu titulu „Globalni ambasador poduzetništva“ 
 pokrenut ćemo inicijativu o proglašenju i obilježavanju 05. 03. - Svjetskog dana poduzetnika  
 prisustvovat ćete svečanoj ceremoniji proglašenja prve Aleje poduzetnika u svijetu  
 dobit ćete posebnu Plaketu u znak zahvalnosti za sudjelovanje na Kongresu te za doprinos promociji i 

razvoju poduzetništva 
 svaki sudionik će dobiti vrijedne i korisne stručne i informativne materijale, suvenire i poklone 
 automatski ćete postati član Međunarodnog ekonomskog foruma PERSPEKTIVE u 2019. godini  
 dobit ćete priliku da ponovno dođete u Europu, u Hrvatsku (ovoga puta u Dubrovnik), na Regionalni 

summit poduzetnika „300 Najboljih“, u ožujku 2019. godine 

 



 
 

Potrebno je da znate: 
 

 da prijavljivanjem sudjelovanja na SKP automatski postajete član MEF PERSPEKTIVE u 2019. godini    
 da je Hrvatska odabrana za zemlju domaćina I. Svjetskog kongresa poduzetnika:  

o zato što je Hrvatska najmlađa članica Europske unije te, i prema svom geografskom položaju, 
predstavlja spoj istoka i zapada Europe 

o zato što je Hrvatska po Indexu društvenog napretka trenutno na visokom 33. mjestu u svijetu 
o zato što je Hrvatska, po istraživanju WB, na 40. mjestu u svijetu po kvalitetu poslovne klime  
o zato što se javni dug Hrvatske smanjuje i na godišnjoj razini a opća potrošnja kontinuirano raste 
o zato što u Hrvatskoj industrijska proizvodnja, baš kao i BDP, raste već više od 18 mjeseci uzastopno, a 

WB u periodu 2017. - 2019. g. predviđa rast BDP-a u prosjeku za 2,7%   
o zato što se hrvatski izvoz iz godine u godinu konstantno povećava  
o zato što je stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u 2016. godini smanjena za nevjerojatnih 30%  
o zato što je u hrvatskom poduzetništvu u 2016. godini ostvaren rast dobiti od čak 38%  
o zato što je u Hrvatskoj u 2016. godini ostvaren rast priključaka na internet od 6,2% 
o zato što je u Hrvatskoj samo u 2016. godini otvoreno više od 40 hotela 
o zato što je hrvatski turizam, u koji je samo 2016. g. investirano 670 mil. eura, među prvima u svijetu, 

a procjenjuje se da će do 2020. godine ostvarivati godišnji prihod od 14,5 mlrd eura 
o zato što je Hrvatska prepoznatljiva u svakom kutku svijeta, a prema istraživanju Google-a: Hrvatska 

je najpoželjnija destinacija u svijetu za godišnji odmor 
o zato što je Hrvatska planetarno prepoznatljiva i po velikim uspjesima u sportu 
o zato što je Hrvatska - domovina Nikole Tesle i mnogih drugih velikana 
o zato što glavni grad Zagreb, jednostavno rečeno, grabi naprijed i  
o zato što će Hrvatska i Zagreb, kao i mnogo puta do sada, biti odlični domaćini ! 

 

   Hrvatska u 2018. godini predsjeda Vijećem Europe i Srednjoeuropskom inicijativom. 

                 
 

 
Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje. Mnogovrsne mogućnosti sudjelovanja prezentirane su u nastavku teksta.   
Srdačno vas pozdravljamo, uz dobrodošlicu u Europu, u Hrvatsku i Zagreb te na prvi Svjetski kongres poduzetnika ! 

 

Prof. dr. sc. Velimir Srića,                  Vinko M. Ćuro,                           Dragoljub Vukadinović,           Luka Burilović,                 
predsjednik Programskog odbora                     predsjednik Upravnog odbora              predsjednik Inicijativnog odbora          predsjednik Organizacijskog          
MEF „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik i                       MEF „PERSPEKTIVE“ Durovnik              Svjetskog kongresa poduzetnika i        komiteta SKP i predsjednik            
profesor na EF Sveučilišta u Zagrebu                i glavni tajnik SKP 2018                          predsjednik „METALAC“ grupe a.d.      Hrvatske gospodarske komore     
Zagreb, Hrvatska                                                  Dubrovnik, Hrvatska                               Gornji Milanovac, Srbija                         Zagreb, Hrvatska                             
 

Prof. dr. emeritus Slavica Singer,     Prof. dr. sc. Siniša Zarić,           Svetozar Janevski,                     Mr. sc. Milica Daković,               
predsjednica Znanstveno-stručnog savjeta     predsjednik Međunarodnog                 predsjednik Međunarodnog kluba       predsjednica Mreže mladih                      
Svjetskog kongresa poduzetnika i                     programskog odbora SKP i                    laureata „Stvaratelji za stoljeća“ i         poduzetnika SiJ Europe „4E“ i                  
profesorica na EF Sveučilišta u Osijeku            prof. na EF Sveučilišta u Beogradu       predsjednik V.V. „TIKVEŠ“ a.d.              direktorica „E3 CONSULTING“            
Osijek, Hrvatska                                                    Beograd, Srbija                                        Skoplje, Makedonija                                Podgorica, Crna Gora    



 
 

MOGUĆNOSTI I UVJETI SUDJELOVANJA NA SKP 2018 
Rok za prijavljivanje sudjelovanja je: 31.10. / 16. 11. 2018. godine.  

 

  - Tablica 1 – 
 

 
 
R
B 

 

PRIPADAJUĆA PRAVA 
SHODNO ODABRANOM 

STATUSU / VRSTI KOTIZACIJE 
 
 

VRSTA (NAZIV) I VRIJEDNOST STATUSA/KOTIZACIJE 
STATUS / 

KOTIZACIJA 

V I P 
Sudjelovanje 

na SKP 

4 dana 
vrijednost 

STATUS / 
KOTIZACIJA  

GOLD 
Sudjelovanje 

na SKP  

4 dana 
vrijednost: 

STATUS / 
KOTIZACIJA  

SILVER 1  
Sudjelovanje 

na SKP 

04.12. 
vrijednost: 

STATUS / 
KOTIZACIJA  

SILVER 2 
Sudjelovanje 

na SKP   
05.12. 

vrijednost: 

STATUS / 
KOTIZACIJA  

SILVER 3 
Sudjelovanje 

na SKP  
06.12. 

vrijednost: 

STATUS / 
KOTIZACIJA  

SILVER 4 
Sudjelovanje 

na SKP 

07.12. 
vrijednost: 

Za prijavljivanje do 31. 10. 2018. (- cca 20%)       495,- EUR 355,- EUR 110,- EUR 155,- EUR 130,- EUR 120,- EUR 

Za prijavljivanje do 16. 11. 2018. (redovna cijena) 615,- EUR 445,- EUR 140,- EUR 195,- EUR 160,- EUR 150,- EUR 

A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

1.  Sudjelovanje na SKP i svim drugim stručnim 
sadržajima prema Programu, u odabranim danima 
(uz simultani prijevod hrvatski/engleski jezik) 

            

2.  Materijali  SKP - tiskani, elektronički (katalog, popis 

sudionika SKP, drugo...)             

3.  Rezervirano VIP mjesto na svečanosti otvaranja SKP 
(ne i na drugim sadržajima)   

     

4.  Registracija u Popisu sudionika SKP (osnovni 

komunikacijski podaci – iz Prijave za sudjelovanje)  uz logo                      

5.  Prezentiranje sudionika SKP na web stranici SKP, uz 
link na web stranicu sudionika  uz logo   

    

6.  Gost na svečanom Prijamu dobrošlice  
      

   

7.  Ručak drugoga dana Kongresa  
    

 
  

  

8.  Sudjelovanje na Svečanoj večeri  
    

   
  

9.  Ručak trećega dana Kongresa  
    

  
  

 

10.  Sudjelovanje na After party (ili sličnome programu 
trećega dana Kongresa uvečer)     

    
 

11.  Ručak četvrtoga dana Kongresa  
    

   
  

12.  Posluženje u pauzama rada SKP 
(kava, čaj, sok, voda, kolačići, apetisani, voće)             

13.  Dobijanje titule „GLOBALNI AMBASADOR 
PODUZETNIŠTVA“      

    

14.  Plaketa Kongresa za doprinos promociji i razvoju 
poduzetništva (dobija tvrtka/organizacija – sudionik) 

Dijamantna  

plaketa 
Zlatna 

plaketa 
    

15.  Poklon SKP (za osobu - sudionika osobno) VIP 
poklon 

Gold 
poklon 

    

16.  Gratis kotizacija za sudjelovanje na europskom  Regionalnom 
summitu poduzetnika „300 NAJBOLJIH“, Dubrovnik, ožujak 2019     

Za 1 dan Za 1 dan Za 1 dan Za 1 dan 

17.  Pravo na dobijanje i korištenje služb. fotografija, video 
snimaka i stručnih mat. produciranih tijekom trajanja SKP             

 

N a p o m e n e :  
1. Obratite pažnju na datume navedene ispod naziva statusa/kotizacije (tablica 1 - kolone: E, F, G, H) koji označavaju datum sudjelovanja u 

odnosu na odabrani status/kotizaciju (tzv. jednodnevno sudjelovanje). Moguće je sudjelovati i 1, 2 ili 3 dana kombinirajući međusobno 
kotizacije u kolonama E, F, G, i H, odnosno prijavljujući se za one dane koji vama najviše odgovaraju. Status VIP (kolona C) i status GOLD 
(kolona D) podrazumijevaju sudjelovanje u sve dane trajanja SKP.  

2. Tražite od organizatora posebnu Ponudu/Obrazac br. 440 za rezervaciju smještaja i eventualno drugih usluga u službenim hotelima SKP. 
3. Tražite od organizatora posebne Ponude za narudžbu marketinških i drugih srodnih kongresnih usluga na SKP. 
4. Prijavljivanje sudjelovanja i druge  rezervacije možete izvršiti i putem posebne web aplikacije-link: https://skp.congress.hr/registriraj-se/  
5. Otkazni rokovi: U slučaju otkazivanja Prijave za sudjelovanje u periodima: 60 dana do početka SKP - organizator zadržava pravo na naplatu 

50% obračunatih sredstava; otkaz 30 dana do početka SKP – sudionik plaća 75% obračunatih sredstava, a u slučaju otkaza u periodu kraćem 
od 30 dana do početka SKP – sudionik plaća 100% obračunatih sredstava. 

6. PDV u visini od 25% nije uključen u prethodne vrijednosti i isti će biti obračunat na fakturi/računu.  
 

 

https://skp.congress.hr/registriraj-se/


 
 

 
 

PARTNERI  -  IZVRŠNI  ORGANIZATORI : 
 

                                               
 

 

PARTNERI  SUORGANIZATORI  /  SPONZORI : 
 

      
 

                            
 
 

                                                         
 

 
 

KONGRES  PODRŽAVAJU: 
 

                

    HRVATSKI                      PREDSJEDNICA                        VLADA  
                     SABOR                  REPUBLIKE HRVATSKE       REPUBLIKE HRVATSKE     

 
 

PARTNERI  POKROVITELJI : 
 

                                                   
 

 

ZNANSTVENI  PARTNERI : 
 

           
 



 
 

 
 

PARTNERI  ZASTUPNICI : 
 

                                   
 

 
   

P A R T N E R I : 

 

                     
 
 
 

                      
 
 
 

                                                                                  
 
 
 

                    
 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                  
         Molimo da nas, za sve potrebe, kontaktirate putem e adrese: poduzetnistvo@promo-perspektive.com 

 

 
 

 I Svjetski kongres poduzetnika I Hrvatska, Zagreb, 04. - 07. 12. 2018. I www.congress.hr I  
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