На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 67. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и члана 6. Споразума између Скупштине општине,
Начелника општине и невладиних/непрофитних организација општине Рудо
(Службени гласник општине Рудо“, број: 5/14) Начелник општине Рудо, упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за финансирање пројеката средствима из буџета општине Рудо за 2018. годину
1. Право пријаве на Јавни позив, ради остварења програмских циљева у оквиру
регистроване дјелатности, имају:
 удружења;
 фондације;
2. Услови за кориштење средстава из буџета општине Рудо:
а) Невладине организације, које желе учествовати на Јавном позиву за
одобравање финансијске подршке за њихове акције/активности, програме и
пројекте из буџетских средстава општине морају испуњавати сљедеће:
 имати својство правног лица чије је сједиште у општини Рудо и/или
дјеловати у општини Рудо;
 да проводе активности усмјерене на потребе заједнице, руководећи се
начелима дјеловања за опште добро;
 да имају и воде транспарентно финансијско пословање и извјештаје о
досадашњем раду и пословању;
 да средства добијена из буџетских средстава општине не смију користити за
финансирање накнада својих чланова које се већ подмирују из буџетских
средстава по посебним прописима.
б) да је пројекат, иницијатива намијењена грађанима општине Рудо и да се
имплементира на подручју општине;
в) да се пројекат односи на сљедеће области :
 СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 ОБРАЗОВАЊЕ
 КУЛТУРА
 СПОРТ
 ЕКОЛОГИЈА
 ИЗГРАДЊА И РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 ЦИВИЛНО ДРУШТВО
3. Пројекат треба да садржи:
 Попуњен пријавни образац на јавни позив за финансирање пројеката
средствима буџета општине Рудо. (За иницијативе до 500 КМ попуњава се
образац 2Б, за пројекте преко 500 КМ попуњава се и доставља образац 1А.)

-

Обрасци се могу преузети на сајту општине Рудо, или добити на захтјев
упућен на е-маил: czastita@opstinarudo.com.
 Копије сљедећих докумената:
o Рјешења о упису удружења/организације у судски регистар;
o Јединствени идентификациони број (ЈИБ);
* Финансијски и наративни извјештај за претходну годину, уколико је
организација била корисник средстава из буџета општине, заједно са
копијом рачуна и других докумената о утрошку средстава од општине, под
условом да извјештај није раније достављен.

4. Критерији за оцјењивање:
 да је пројекат достављен благовремено и да садржи сву документацију из
Јавног позива;
 да је испоштована процедура за писање пројекта и да је у складу са
смјерницама попуњен пројектни образац;
 да се пројекат односи на грађане општине Рудо и да ће се реализовати на
њеном подручју;
 да обухвата већи број корисника услуга;
 да је у складу са пројектним областима;
5. Пријаве са документацијом подносе се на адресу Општина Рудо, улица Драже
Михаиловића број 41, са назнаком „Комисија за оцјену пројеката“ до 5.
фебруара 2018. године до 13 часова.
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