
LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI NISU ZADOVOLJILI UVJETE                            

po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava 

namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzećima, 

obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec siječanj i veljaču 2021. 

godine“ 

Tablica 1.1. Lista podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete za mjesec siječanj 

2021. godine 

R.B. 
NAZIV PODNOSITELJA 

PRIJAVE 
SJEDIŠTE RAZLOG ODBIJANJA 

1.  „Aroma“ d.o.o. Orašje 

Dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, točka 

2. Opći dokumenti, točka 2.1. pod a) i c), nisu 

ovjereni pečatom gospodarskog subjekta i 

potpisani od strane direktora/odgovorne osobe 

poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta. 

2.  „DM-Commerce“ d.o.o. Odžak 
Nisu dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, 

točka 2. Opći dokumenti, pod točkom 2.3.. 

3.  „B 4 BH“ d.o.o. Orašje 

Dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, točka 

2. Opći dokumenti, točka 2.1. pod c) i d), nisu 

ovjereni pečatom gospodarskog subjekta i 

potpisani od strane direktora/odgovorne osobe 

poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta. 

 

4.  „Euro-boss“ d.o.o. Odžak 

Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

 

5.  „Grafostil“ d.o.o. Odžak 

Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

 

6.  „Imgra“ d.o.o. Odžak 

Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

 

7.  „Trafficon“ d.o.o. Odžak 

Dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, točka 

2. Opći dokumenti, točka 2.1. pod a), c) i d), 

nisu ovjereni pečatom gospodarskog subjekta 

i potpisani od strane direktora/odgovorne 

osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja 

obrta. 

 

8.  „Sport Vision“ d.o.o. Bijeljina 

Nisu dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, 

točka 2. Opći dokumenti, pod točkom 2.3., za 

cijeli gospodarski subjekt (dostavljeno samo 

za poslovnicu na području Županije 

Posavske). 

 

9.  „Matićanka“ d.o.o. Orašje 

Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

 



10.  „Dinoza“ d.o.o. Orašje 

-Dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, točka 

2. Opći dokumenti, 

− točka 2.1. pod a), c) i d),  

− točka 2.3.,  

− točka 2.4.,  

− točka 2.9.,  

nisu ovjereni pečatom gospodarskog subjekta 

i potpisani od strane direktora/odgovorne 

osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja 

obrta. 

-Nije dostavljen dokument iz Poglavlja V, 

točka 2. Opći dokumenti, pod točkom 2.11.. 

11.  „Vinković Junior“ d.o.o. Orašje 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

12.  „Mad“ d.o.o. Orašje 
Nisu dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, 

točka 2. Opći dokumenti, pod točkom 2.3.. 

13.  Frizerski salon „Nećko“ Odžak 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja III, točka 1.), 

točka 1.1., pod d). 

14.  Obućarski obrt „Real 1“ Odžak 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja III, točka 1.), 

točka 1.1., pod d). 

15.  Brijačnica „Mujo“ Orašje 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja III, točka 1.), 

točka 1.1., pod d). 

16.  UR „HNK Orašje 1“ Orašje 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

17.  Slastičarski obrt „Frans 2“ Odžak 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

18.  Muški frizerski salon „Denis“ Odžak 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja III, točka 1.), 

točka 1.1., pod d). 

19.  
Stomatološka ordinacija 

„Nusret H. Ibrišević“ 
Orašje 

Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

20.  UR „Motel Villa Aroma“ Orašje 

Dostavljeni dokumenti iz Poglavlja V, točka 

2. Opći dokumenti, točka 2.1. pod b), c) i d), 

nisu ovjereni pečatom gospodarskog subjekta 

i potpisani od strane direktora/odgovorne 

osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja 

obrta. 

21.  TR „Favorit“ Orašje 
Nije dostavljen dokument iz Poglavlja V, 

točka 2. Opći dokumenti, pod točkom 2.5.. 

22.  
Odvjetnik „Marijan Pejičić-

Mika“ 
Orašje 

Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja III, točka 1.), 

točka 1.1., pod d). 

23.  „Elektro Pobrić“ Odžak 
Nije ispunjen uvjet iz Poglavlja IV, točka 1.), 

pod a). 

 

 

 

 



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 zaposlene u poduzećima, 

obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec siječanj i veljaču 2021. 

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 zaposlene u 

poduzećima, obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec siječanj i 

veljaču 2021. godine“ 


