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На пснпву Јавнпг кпнкурса за субвенципнисаое трпшкпва улагаоа у материјалну 

импвину у 2015. гпдини брпј: 133-401-1997/2015-02, кпји је расписап Ппкрајински 

секретаријат за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва, пбјављенпг 23. 04. 2015. 

гпдине, и исправке пд 29. 04. 2015. гпдине, пбјављене у листу „Дневник“, Решеоа 

Кпмисије за кпнтрплу државне ппмпћи брпј: 401-00-00020/2015-01, пд 08. 05. 2015. 

гпдине, и записника-предлпга Кпмисије, ппкрајински секретар  д п н п с и  

 

О Д Л У К У 

Одбацују се пријаве пристигле пп Јавнпм кпнкурсу за субвенципнисаое трпшкпва улагаоа 

у материјалну импвину у 2015. гпдини бр. 133-401-1997/2015-02 следећих пријава на Јавни 

кпнкурс: Rotowin дпп Футпг, Санеј дпп Зреоанин, Фригп Жика дпп Рума и Финанс дпп Рума 

из разлпга штп је дпкументација непптпуна. 

Образлпжеое  

Пп Јавнпм кпнкурсу за субвенципнисаое трпшкпва улагаоа у материјалну импвину у 2015. 

гпдини брпј: 133-401-1997/2015-02, дп рпка предвиђенпг за ппднпшеое пријава пристигле 

су четири пријаве, и тп:  

 

Редни 

брпј 
Ппднпсилац пријаве Тражени изнпс субвенције 

Датум 

ппднпшеоа 

пријаве 

1. Rotowin дпп Футпг Није наведенп 08.05.2015. 

2. Санеј дпп Зреоанин 100.000 евра у динарскпј 

прптиввреднпсти 

28.05.2015. 

3. Фригп Жика дпп 

Рума 

Није наведенп 27.07.2015. 



 
 

4. Финанс дпп Рума 80.000 евра у динарскпј 

прптиввреднпсти 

26.08.2015. 

 

Накпн прегледа дпкументације Кпмисија је кпнстатпвала да ни једна пд пристиглих 

пријава не испуоава услпве прпписане Јавним кпнкурспм у ппглављу IV Дпкументација, и 

тп: 

Ппднпсилац пријаве Rotowin дпп Футпг није дпставип следећу дпкументацију: 

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2015. гпдину  

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2016. гпдину  

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2017. гпдину 

 Финансијски извештај за 2012. гпдину 

 Финансијски извештај за 2013. гпдину  

 Финансијски извештај за 2014. гпдину  

 Прпфактура за израду техничке дпкументације / кппија пверенпг угпвпра п закупу 
прпизвпднпг прпстпра  

 Фптпкппија Решеоа п регистрацији привреднпг друштва  

 Пптврда Ппреске управе п уплаћеним јавним прихпдима  
 

Ппднпсилац пријаве Санеј дпп Зреоанин није дпставип следећу дпкументацију: 

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2015. гпдину  

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2016. гпдину  

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2017. гпдину  
 
Ппднпсилац пријаве Фригп Жика дпп Рума није дпставип следећу дпкументацију: 

 Прпфактура за израду техничке дпкументације / кппија пверенпг угпвпра п закупу 

прпизвпднпг прпстпра 

Ппднпсилац пријаве Финанс дпп Рума није дпставип следећу дпкументацију: 

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2015. гпдину  

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2016. гпдину  

 Прпјектпвани биланс и извештај п нпвчаним тпкпвима за 2017. гпдину  
 
 
6. Имајући у виду наведенп, а у складу са пдредбама Јавнпг кпнкурса, Кпмисија није узела 

у разматраое нити једну пријаву нити се упуштала у пцеоиваое испуоенпсти услпва 



 
 

прпписаних за кпнкретан инвестиципни прпјекат у ппглављу I Намена и висина средстава, 

нити услпва за ппднпсипца пријаве, прпписаних Јавним кпнкурспм. 

Стпга је Кпмисија предлпжила ппкрајинскпм секретару да збпг непптпуне дпкументације 

пдбаци све пристигле пријаве. 

7. У складу са наведеним, ппкрајински секретар је дпнеп решеое кап у дисппзитиву. 

   ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  

 

                                                                                                                     Мирпслав Васин 


