
LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI NISU ZADOVOLJILI UVJETE                              

po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava 

za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za 

mjesec svibanj 2020. godine“ 

 

Tablica 1.1. Lista podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete 

R.B. 
NAZIV PODNOSITELJA 

PRIJAVE 
SJEDIŠTE RAZLOG ODBIJANJA 

1. Trgovinska radnja „TREND” Orašje 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

2. Kozmetički salon „TOUCH“ Orašje 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

3. „H&M TRADE“ d.o.o. Odžak 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

4. Frizerski obrt „KATICA“ Orašje 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

5. Frizerski obrt „COLOR“ Orašje 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

6. Frizerski salon „LIDIJA“ Odžak 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 



7. „MIMOZA 2“ d.o.o. Odžak 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

8. Frizerski salon „DENIS“ Odžak 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

9. Auto škola „SANI“ Orašje 

Evidentiran promet na Periodičnom 

izvještaju prometa fiskalne kase za 

razdoblje u kojem ste bili dužni 

obustaviti rad temeljem Zapovijedi. 

10. Butik „TRIUMF“ Odžak 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

11. Frizerski salon „JASNA“ Odžak 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

12. Frizerski salon “LANA“ Odžak 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

13. „EURO“ d.o.o. Odžak 

Evidentiran promet na Periodičnom 

izvještaju prometa fiskalne kase za 

razdoblje u kojem ste bili dužni 

obustaviti rad temeljem Zapovijedi. 

14. 
Ugostiteljska radnja „NK 

KOSTRČ“ 
Orašje 

Nije dostavljen Periodični izvještaj 

prometa fiskalne kase za razdoblje u 

kojem ste bili dužni obustaviti rad 

temeljem Zapovijedi. 

15. Ugostiteljska radnja „EXIT 1“ Orašje 

Evidentiran promet na Periodičnom 

izvještaju prometa fiskalne kase za 

razdoblje u kojem ste bili dužni 

obustaviti rad temeljem Zapovijedi. 



16. Frizerski obrt „M-STYLING“ Orašje 

Djelatnost nije obuhvaćena 

Zapovijedima Županijskog stožera 

civilne zaštite Županije Posavske, a 

koja se odnosi na obustavu rada 

gospodarskih subjekata u mjesecu 

svibnju 2020. godine. 

 

Podnositelji Prijava koji se nalaze na Listi podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete 

po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih 

sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne 

plaće za mjesec svibanj 2020. godine“, mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (osam) dana od 

objavljivanja prijedloga Listi na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske. 

 

Neblagovremeni Prigovor neće se razmatrati. 

Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se preporučeno poštom u zatvorenoj 

kuverti na adresu: 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA 

ŽUPANIJE POSAVSKE 

Titova b.b. ODŽAK 76 290 

 

sa naznakom na kuverti: 

 

Prigovor po rezultatima „Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu 

financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela 

neto minimalne plaće za mjesec svibanj 2020. godine “ 

 

 


