
LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI NISU ZADOVOLJILI UVJETE                                                  

po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih 

subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec lipanj 2020. godine“ 

 

Tablica 1.1. Lista podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete   

R.B. 
NAZIV PODNOSITELJA 

PRIJAVE 
SJEDIŠTE RAZLOG ODBIJANJA 

1. 
Ugostiteljska radnja 

„MILENIJUM 2“ 

Domaljevac-

Šamac 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec lipanj 2019. godine. 

2. Pizzeria „VAL“ 
Domaljevac-

Šamac 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec lipanj 2019. godine. 

3. 
Ugostiteljska radnja „MOTEL 

VILLA AROMA“ 
Orašje 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec lipanj 2019. godine. 

4. 
„PLANIKA FLEX“ d.o.o.,    

PJ Orašje 
Sarajevo 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec lipanj 2019. godine. 

5. 
Ugostiteljska radnja „HNK 

ORAŠJE 1“ 
Orašje 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec lipanj 2019. godine. 

6. Caffe bar „GOLD“ Odžak 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec ožujak 2019. godine. 

7. 
„NEW YORKER BH“ d.o.o., 

PJ Orašje 
Sarajevo 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec lipanj 2019. godine. 

8. „SPIKE-TEC“ d.o.o. Orašje 

Nije ostvaren pad prihoda 

(prometa) minimalno 20% i više u 

mjesecu lipnju 2020. u odnosu na 

mjesec lipanj 2019. godine. 

9. Uzgoj žitarica „NJIVICE“ Orašje 

Prijava nije zaprimljena 

blagovremeno s obzirom da je ista 

poslana od strane podnositelja 

prijave izvan roka za podnošenje 

prijava. 



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

po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih 

subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec lipanj 2020. godine“, mogu uložiti 

Prigovor u roku od 8 (osam) dana od objavljivanja prijedloga Liste 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 dodjelu financijskih 

sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec lipanj 2020. 

godine“ 

 


