
LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI NISU ZADOVOLJILI UVJETE                                                                                                               

po „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih 

sredstava“ 

 

Tabela 10.1. Lista podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete po „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava 

namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava“-poduzeća 

R.B. NAZIV PODNOSITELJA PRIJAVE SJEDIŠTE RAZLOG ODBIJANJA PRIJAVE 

1.  
„VINKOVIĆ JUNIOR“ d.o.o. trgovina na 

malo motornim gorivima 
Orašje 

točka V 2. a) i b) (neispravni opći dokumenti) 

točka III Javnog poziva (vrijednost investicije) 

2.  
„M&K COMPANY“ d.o.o. trgovina 

namještajem 

Domaljevac -

Šamac 

točka III Javnog poziva (vrijednost investicije), neispravna 

dokumentacija (prilozi uz javni poziv) 

3.  „ BIČVIĆ“ d.o.o. dom za stare  Odžak 
točka V 2. Javnog poziva 

(nepotpuna opća dokumentacija) 

4.  
„ DEJOKOP“ d.o.o. gradnja 

hidrograđevinskih objekata  
Orašje  

točka V 2. a) Javnog poziva 

(neispravan opći dokument) 

5.  
„MLIN ZLATNA RAVNICA“ d.o.o. 

proizvodnja mlinskih proizvoda  Orašje 
točka V 2. a) Javnog poziva (neispravni opći dokumenti) 

točka V 3. nepotpuni posebni dokumenti 

6.  
„MIMOZA 2“ d.o.o. pogrebne i srodne 

djelatnosti   
Odžak 

točkaV 2. a) Javnog poziva (neispravan opći dokument) 
točka III Javnog poziva  (vrijednost investicije) 

7.  
„MMC“ d.o.o.  

trgovina računarskom opremom  
Orašje 

točka III Javnog poziva  (vrijednost investicije) 

8.  
„ FIDIGER“ d.o.o. 

 
Odžak 

investicija nema vrijednost sukladno uvjetima Javnog poziva, 

neispravna potvrda iz suda 

9.  
„MBS –INTERIJERI“ d.o.o. 

 

Domaljevac -

Šamac 

točka V 2. a) Javnog poziva (nepotpuna opća dokumentacija) 

točka V 3. posebni dokumenti (vrijednost investicije) 

10.  „DADO KOMERC“ d.o.o. Odžak  

točka V 2. a) i b) Javnog poziva 

(nepotpuna opća dokumentacija) 

 



11.  
„POLJOPRIVREDNIK“ mješovita 

poljoprivredna proizvodnja Odžak 
točkaV 2. b) Javnog poziva (neispravan opći dokument) 

točka V 3. a), c) i d) sporni posebni dokumenti 

12.  
„ INkluziv“ d.o.o. proizvodnja 

keramičkih proizvoda 
Orašje  

točka V 2. Javnog poziva (neispravna opća dokumentacija) 

točka IV b) ne zadovoljava opće uvjete,  

osnivač javna ustanova, 

13.  „TEHNOSERVIS“ d.o.o. Orašje 
točka V 2. Javnog poziva (opći uvjet o broju uposlenih) 

 

14.  
„SPONA“ d.o.o. 

računovodstvene,  knjigovodstvne usluge 
Orašje  

točka II Javnog poziva (nabavka putničkog auta) 

 

15.  
„GRADING“ Ugljara  inžinj. djel. i s njima 

povezano tehničko savjetovanje 
Orašje točka 3. Javnog poziva (nabavka osnovnog sredstva sporna) 

16.  
„MAGDA COMERC“ d.o.o. trgovina 

Orašje  
točka V 2. a) i b)  Javnog poziva (neispravni opći dokument) 

 

17.  

„DERBY“ d.o.o. djelatnost restorana 

Orašje 

točka V 2. Javnog poziva (nepotpuna opća dokumentacija) 

točka V 3. sporni posebni dokumenti (neprihvatljiva 

investicija) 

18.  
ZZ „AGROOBJEDA“ p.o. 

Orašje  
točka III alineja 2. zemljoradnička zadruga nema pravo 

prijave  

19.  
„STROLIT“ d.o.o. proizvodnja karoserija za 

motorna vozila 
Odžak 

točka V 2. a) i b) (neispravni opći dokumenti) 

 

20.  
„FELIKS“ d.o.o.  

pogrebna djelatnost 
Odžak 

točka V 2. a) i b) (neispravni opći dokumenti) 

 

21.  
„ BAZAR – TERM“ d.o.o. trgovina  Odžak 

 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

22.  
„SALKANOVIĆ – TIŠLERAJ“ d.o.o.       

proi. građevinske stolarije 
Odžak 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

23.  
„DRVO DIZAJN“ d.o.o. 

proizvodnja ostalog namještaja  
Odžak  

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

24.  
„AC –MILAN“ djelatnost kopova šljunka i 

pijeska 
Odžak 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

25.  

„STOLARIJA KARIĆ“ d.o.o. proizvodnja 

građevinske stolarije Odžak 

točka V 2. a) i b) (neispravni opći dokumenti) 

 

 



26.  
„STANIĆ“ d.o.o. računovodstvo, mješovita 

polj.proizvodnja 
Odžak 

točka V 2. a) i b) (neispravni opći dokumenti) 

 

27.  
„ZEKO – PROMET“ d.o.o. trgovina na malo 

 
Odžak 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

28.  
„STANOGRADNJA“   gradnja stambenih i 

nestambenih zgrada 
Odžak 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

29.  
„MB PILANA“ d.o.o. piljenje i blanjanje 

drva 
Odžak 

točka V 2. a) i b) (neispravni opći dokumenti) 

 

30.  
„INTEGRAL“ d.o.o. proizvodnja metalnih 

konstrukcija  
Odžak 

točka V 2. a) i b) (neispravni opći dokumenti) 

 

31.  
„HA TRANS“ d.o.o. 

cestovni prijevoz robe 
Odžak 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

32.  
„PREVOZ – TURIST“ d.o.o.  kopneni 

prijevoz putnika 
Odžak  

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

33.  
„BIRO COMMERCE“ d.o.o.              

djelatnost iznajmljivanja kanc. mašina, trg. 
Odžak 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

34.  
„TEHNO WIN“ d.o.o. 

posredovanje u trgovini mašinama 
Odžak 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

35.  
„BRKIĆ A&A“  

proizvodnja obuće 
Odžak 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

36.  
„TINA RAD“ d.o.o.  podizanje krovnih 

konstrukcija 
Orašje 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

37.  
„MARIUS“ d.o.o. trgovina na malo gorivima 

Orašje 
točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

38.  
„AUTO CENTAR VIDOVIĆ“ d.o.o. održ. i 

pop.motornih vozila 
Orašje  

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

39.  
„DIGO“ d.o.o. pripremni radovi na gradilištu 

Orašje 
točka V 2. a)  neispravan opći dokument) 

 

40.  
„SMAJLOVIĆ“ d.o.o. 

trgovina na malo el. aparatima 
Orašje 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

41.  

„JANJIĆ SIMMENTAL BREED“ d.o.o. 

uzgoj muznih krava Orašje 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

 



42.  
„TEMAX BH“ d.o.o. proizvodnja ambalaže 

od plastičnih masa 
Orašje 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

43.  
„NITA TRANS“ d.o.o.cestovni prijevoz robe 

Orašje 
točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

44.  

„MARTINOVIĆ“ d.o.o. 

proizvodnja kruha, svježih peciva Orašje 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

 

45.  
„VIAKOP“ d.o.o.izgradnja 

hidrograđevinskih objekata 
Orašje 

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

46.  
„MATOŠA“ d.o.o. 

pripremni radovi na gradilištu 
Orašje 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

47.  
„NI – MONT“ d.o.o.  

proizvodnja proizvoda od plastičnih masa 
Orašje  

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

48.  
„EURO PLAST“ d.o.o. proizvodnja 

građevinske stolarije 
Orašje  

točka V 2. b) (neispravan opći dokument) 

 

49.  
„ADAMČEVIĆ“ d.o.o. 

ostali kopneni prijevoz putnika 
Domaljevac 

točka V 2. a) (neispravan opći dokument) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 10.2. Lista podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete po „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava 

namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava“-obrti 

R.B. NAZIV PODNOSITELJA PRIJAVE SJEDIŠTE RAZLOG ODBIJANJA PRIJAVE 

1.  

stomatološka ordinacija dr. NUSRET 

IBRIŠEVIĆ Orašje  

točka V 2. Javnog poziva (nepotpuna opća dokumentacija – 

rješenje o obavljanju djelatnosti izdato kod općinskog organa 

nedostaje 

2.  predarska farma BAJC Orašje točka III i V 3. Javnog poziva, (vrijednost investicije) 

3.  
servisno obrtnička radnja „MOTO PIL“  

Orašje 
točka V 2. Javnog poziva (neispravna i nepotpuna 

dokumentacija) 

4.  ugostiteljska radnja Pizzeria  „VAL“  Domaljevac točka III Javnog poziva (vrijednost investicije sporna) 

5.  
automehaničarsk obrt „AUTOSERVIS 

ADO“  
Orašje 

točka III Javnog poziva (vrijednost investicije sporna) 

 

6.  
zajednička poljoprivredna djelatnost 

„TOPIĆ“ 
Orašje 

točka V 2. Javnog poziva (nepotpuna opća dokumentacija)  

7.  
Poljoprivredna djelatnost „I –KOPIĆ“  

Orašje 
točka V 2. Javnog poziva (nepotpuna opća dokumentacija) 

 

8.  Limarski obrt „BUCO“  Orašje točka V 2. Javnog poziva (neispravna opća dokumentacija) 

9.  
automehaničarski obrt „MBS 

ČORHASANOVIĆ“  
Orašje 

točka V 2. Javnog poziva (nepotpuna i neispravna opća 

dokumentacija)  

10.  
Frizerski salon „KATICA“  

Orašje  
točka III Javnog poziva (vrijednost investicije sporna) 

 

11.  
proizvodnja i održavanje ukrasnog bilja 

„RUŽA“  
Orašje 

točka V 2. Javnog poziva (nepotpuna opća dokumentacija) 

 

12.  
poljoprivredni proizvođač „ZLATKO 

PAČAK“ 
Odžak  točka V 3. b) Javnog poziva, nepotpuni dokazi  

13.  
poljoprivredna djelatnost 

„ŽIVKOVIĆ AGRO“ 
Orašje točka V 3. Javnog poziva (nepotpun posebni dokazi) 

 



Podnositelji prijava koji se nalaze na Listi podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete po Javnom pozivu, mogu uložiti prigovor 

u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske. 

 

Neblagovremeni Prigovor neće se razmatrati. 

Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE 

Titova  b.b. ODŽAK   76 290 

sa  naznakom na kuverti: 

Prigovor po rezultatima „Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju 

troškova nabavke osnovnih sredstava“ 

 


