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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIV Рудо, 12. март  2020. године Број 3 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................... 
На основу члана 67. став 1. тачка 5. и 88. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 
и 8/17)) и Споразума бр. 02-323-9/20, од 06.03.2020. 
закљученог у циљу провођења пројекта под називом 
„ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 2020-2021 
У ОПШТИНИ РУДО“, Начелник општине Рудо                
д о н о с и :  

 
 
 

П Р А В И Л Н И К 

о условима за спровођењепројекта 

 „ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 2020-

2021 У ОПШТИНИ РУДО“ 
 

 

I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови, 
критеријуми и поступак додјеле пластеника укупне 
површином 100 м² (ширине 6,30 м, висине 3,2 м и дужине 
16 м),  са комплетним системом за наводњавање „кап по 
кап“, ,а потребним прикључницама и осталим фитингом, 
са кацом за воду запремине 500 л за прихрањивање 

биљака, са пресадом  и репроматеријалом неопходним за 
производњу поврћа за 10 корисника, који бораве на 
територији општине Рудо.  
 
II - ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПЛАСТЕНИКА  

 

Члан 2. 

Право на учешће у наведеном пројекту имају 
социјално и материјално угрожене особе, незапослене 
особе, првенствено млади и жене са подручја општине 
Рудо, које посједују властито пољопривредно земљиште 

или земљиште у закупу у непосредној близини стамбеног 
објекта у којем станују.  

 
Члан 3. 

Подносилац захтјева треба да испуњава 

слиједеће услове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Да је незапослена особа или особа са 
минималним примањима, 

2. Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава или да је доставио овјерену 
изјаву да ће се уписати у Регистар 
пољопривредних газдинстава прије додјеле 
пластеника, 

3. Да је подносилац захтјева власник, члан уже 
породице власника или закупац  

пољопривредног земљишта погодног за 
пластеничку производњу, 

4. Да  има могућност наводњавања 
пластеника, 

5. Да суфинансира набавку пластеника са 
пратећом опремом у износу од 486,00 КМ, 

6. Да обавезно присуствује едукацији из 
области пластеничке производње у трајању 
од једног дана. 

7. Да нема дуговања према општини Рудо, 
8. Да се, уколико је био корисник гранта кроз 

пројекте општине Рудо, показао као добар 

домаћин и да је испоштовао уговорене 
обавезе у потпуности. 

9. предност приликом одабира ће имати 
корисници који у претходне 3 године нису 
остварили право на добијање пластеника.  

 

Члан 4. 

Носилац активности везаних за реализацију овог 
пројекта је Одјељење за привреду, финансије, просторно 
уређење и инспекцијске послове општине Рудо. 
 
 

 
III -  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 

 

Члан 5. 

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева: 
 

a) Погодност властитог земљишта за пластеничку 
производњу и могућност наводњавања 
(утврђује Комисија за додјелу пластеника на 
лицу мјеста) – 1 до 3 бода, 
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- слаби услови (велики нагиб, удаљеност од 
куће више од 200 м)- 1 бод 

- добри услови (релативно велики нагиб, 

удаљеност од куће до 100 м) -2 бода, 
- јако добри услови (благи нагиб, близу куће, 

добар приступ)- 3 бода.   
 

Кандидати код којих се на терену утврди да не 
посједују пољопривредно земљиште погодно за 

пластеничку производњу (нпр.велики нагиб, величина 
парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање 
неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у 
разматрање.   

 
b) Додатни бодови по основу припадности једној 

од наведених категорија: 

 Подносилац захтјева незапослен (вријеме 
проведено на бироу за запошљавање)-  1до 4 
бода,   
- од 0-3 год.                            1 бод, 

- од 3-6 год.                            2 бода, 
- од 6-10 год.                          3 бода, 
- више од 10 год.                      4 бода, 
- за сваког пунољетног незапосленог члана 
породице, који се налази на евиденцији Бироа за 
запошљавање – 1 бод, 

- за сваког издржаваног члана породице 
(незапослене особе које се налазе на евиденцији 
незапослених особа на Бироу за запошљавање, 
дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,   
 

 младе особе животне старости до 35 година – 5 

бодова, 
 

 Просјечна старост домаћинства : 1-10 бодова 

20-30 година – 10 бодова 

31-40 година – 7 бодова 

41-50 година – 5 бодова 

51-65 година – 1 бод 

Преко 65 година – елиминаторно 

 

 ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 

2 бода 
 

 Социјални аспект:  
- нема примања - 6 бодова 

- минимална примања по члану домаћинства до 
100,00 КМ- 5 бодова 

- минимална примања по члану домаћинства  до 
200,00 КМ- 4 бода, 

- минимална примања по члану домаћинства  до 
250,00 КМ - 3 бода, 

- минимална примања по члану домаћинства  до 
300,00 КМ - 2 бода, 

- примања по члану домаћинства већа од 300,00 
КМ - 0 бодова 

 
Када кандидати при бодовању имају исти број 

бодова, предност ће имати  кандидати који имају статус 
младе особе и жене. 

 

 IV - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Потребна документација за додјелу пластеника:  

1. Образац за пријаву на Јавни позив, 
2. ЦИПС увјерење подносиоца захтјева – оригинал 

или овјерена копија,  
3.    Копија личне карте, 
4. Овјерена кућна листа, 
5. Доказ о незапослености кандидата, издат од 

Бироа за запошљавање или потврда да особа није 
порески обвезник, 

6. Доказ о незапослености свих пунољетних 
чланова породице, издат од Бироа за 
запошљавање, 

    7. Потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване      

            чланове домаћинства (за дјецу  предшколског  
        узраста  приложити родни лист), 
   8. Потврда о висини примања запослених чланова  
        домаћинства (за пензионере посљедњи чек од  
        пензије или потврда издата од банке), 
        9. Власништво или посјед над парцелом  (копија ЗК 

             извадка или Посједовног листа, као иуговора о  
             закупу), 
  10. Овјерена изјава:  

- да ће корисник добијени пластеник задржати у 
власништву најмање 3 године од момента 

потписивања уговора, 

- да ће суфинансирати, у износу од 486,00 КМ, 
набавку пластеника са пратећом опремом, 

- да ће обавезно присуствовати едукацији из 
области пластеничке производње у трајању од 
једног дана,  

- да подносилац захтјева у посљедње 3 године није 

остварио право на донацију, додјелу или 
суфинансирање набавке пластеника од општине 
(комисија ће вршити провјеру тачности навода 
увидом у службену евиденцију), 

- да је као корисник пројеката општине Рудо и 
пројеката у којима учествује општина Рудо 

поступао као добар домаћин и да је у потпуности 
испоштовао уговор (комисија ће вршити 
провјеру тачности навода увидом у службену 
евиденцију), 

- да кандидат нема дуговања према општини 
(комисија ће вршити провјеру тачности навода 

увидом у службену евиденцију) 
- да ће се уписати у Регистар пољопривредних 

газдинстава (односи се на кандидате који нису 
регистровали пољопривредно газдинство) 

 13. Доказ да је самохрани родитељ (извод из  
          матичне књиге умрлих, доказ о разводу) 
 14. Потврда о упису у Регистар пољопривредних 

газдинстава према мјесту пребивалишта 
(физичка лица). 

 
V -  ИЗБОР КАНДИДАТА 

 
Члан 6. 

Начелник општине Рудо објављује Јавни позив 
за предају захтјева за додјелу пластеника. 
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Јавни позив садржи услове и критеријуме које 
кандидат мора испуњавати, потребну документацију и 
рок за подношење захтјева.   

Избор кандидата за додјелу пластеника врши се 
на основу пристиглих пријава на Јавни позив.  

Јавни позив се објављује на огласној табли 
општине Рудо, на званичној интернет страници и у 
локалним медијима а  рок за подношење захтјева је 10 
дана од дана објављивања позива.  

Документација за пријаву на Јавни позив за 
општину Рудо, може се преузети  на званичној веб 
страници општине Рудо: www.опстинарудо.цом, слањем 
захтјева са називом заинтересованог кандидата на маил 
адресу: пројекти@опстинарудо.цом, или лично 
преузимањем на инфо пулту Општине Рудо,  

Кандидати подносе пријаву заједно са траженом 
документацијом на адресу општине Рудо: Ђ.Д.Д. 
Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо, лично или путем поште 
уз напомену  

„Пријава по јавном позиву за додјелу пластеника“  
– НЕ ОТВАРАЈ – 

 
Вањска страна коверте мора да садржи назив 

позива за предају апликације, пуно име и адресу 
подносиоца апликације. 

Документација достављена након наведеног рока 
биће разматрана једино у случају да поштански печат 

указује на датум слања прије званичног истека рока.  
Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  

узети у разматрање. 
 

Члан 7. 

Комисију за додјелу пластеника (у даљем тексту: 

Комисија), са пратећом опремом путем суфинансирања у 
сарадњи са хуманитарном организацијом, чине: 1 
представник Царитас Швицарске и 2 представника 
Општине. 

 
Задатак Комисије је да : 

 изврши преглед приспјелих пријава, провјери 
тачност података у службеној евиденцији, 
изврши бодовање пристиглих пријава, обави  
увиђај на лицу мјеста, сачини прелиминарну 
листу корисника на основу утврђених 

критеријума за бодовање и исту достави 
Начелнику општине. 
Прелиминарна ранг листа биће објављена на 

огласној табли општине Рудо и на веб страници општине 
Рудо.  

Незадовољни кандидати имају рок од 8 дана, од 

објаве прелиминарне ранг-листе, да поднесу  приговор 
Начелнику општине. Након доношења одлуке по 
приговорима, биће утврђена  коначна ранг-листа 
кандидата.  

Коначну ранг-листу кандидата утврђују 

Начелник општине и Царитас Швицарске. 

Коначна ранг-листа одабраних кандидата 
објављује се на огласној табли и службеној wеб страници  
општине Рудо. 
 
 

Члан 8. 

Изабрани кандидати потписују трипартитни 
Уговор о додјели пластеника, којим ће бити регулисана 

сва даља међусобна права и обавезе. 
 

Члан 9. 

Правилник ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  
  

Број: 02-323-9-1/20 

Датум: 10.03.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

 

2.................................................................... 
 На основу Анекса 1 тачке 4) Одлуке о 

претпоставкама, начелима и начину израде Програма 
капиталних инвестиција Општине Рудо и члана 67. 
Статута општине Рудо („Службени гласник Општине 
Рудо“, борј: 4/17 и 8/17), Начелник општине Рудо, доноси  
 

 

О Д Л У К У 

о критеријима за рангирање инвестиционих 

пројеката за израду Плана капиталних 

инвестиција  општине Рудо и принципима 

 за њихово бодовање 

 

 

Члан 1. 
Овом одлуком дефинишу се критерији за 

оцјењивање приједлога инвестиционих пројеката 
прикупљених на основу приједлога за инвестирање и 
принципи бодовања и рангирања пројеката 

инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних 
инвестиција општине Рудо. 

 

Члан 2. 
Капитални пројекат може бити пројекат који 

испуњава сљедеће услове: 

-који је у складу са надлежностима јединице 
локалне самоуправе прописаним Законом о 
локалној самоуправи и осталим законским 
прописима, 

-да се финансира буџетским средствима општине 
у цјелости или дјеломично, или другим 

средствима којима располажу буџетски 
корисници,  

-чија је минимална вриједност 3.000 КМ. 
 

Члан 3. 
 Пројекти који се не могу финансирати из 

буџетских средстава су пројекти: 
a) Који нису у складу са важећом просторно-
планском документацијом општине; 

b) Који немају ријешене имовинско-правне 
односе на пројектном подручју; 

c) Који не посједују инвестиционо-техничку 

документацију и одобрење за грађење, ако је исто 
обавезујуће законом: 

d) Који се односе на улагање у приватну имовину.  

http://www.opstinarudo.com/
mailto:projekti@opstinarudo.com
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Члан 4. 
Предлагање капиталних пројеката могу 

извршити управни органи, савјети МЗ, правна и физичка 

лица. 
Предлагање капиталних пројеката се врши путем 

Обрасца за предлагање инвестиционих пројеката за 
потребе израде Плана капиталних улагања општине Рудо 
који је обавезујући за све субјекте из става (1) овог члана.  

Приједлози капиталних пројеката који не буду 

поднесени на обрасцу из става (2) овог члана неће бити 
разматрани ни бодовани. 

 
Члан 5. 

  Приједлози капиталних пројеката се након 
истека рока за предају апликација обрађује Одјељење за 

Привреду и финансије, просторно уређење и 
инспекцијске послове и из истих се издвајају они који не 
испуњавају услове за бодовање у складу са овом одлуком 
а након тога дијеле на двије групе: 
  1. Саобраћајна инфраструктура (улице, локални 
путеви, некатегорисани путеви, остали путеви и објекти 

на траси); 
  2. Остали пројекти. 
  Наведене групе пројеката ће се бодовати од 
стране скупштинске Комисје за планирање развоја 
локалне заједнице са засебно утврђеним критеријумима и 
тако ће се формирати двије листе приоритета  које ће се 

доставити Начелнику општине ради сачињавања 
коначног приједлога Одлуке о капиталним инвестиција.  
 

Члан 6. 
   За вредновање пројеката утврђују се 

критеријуми у двије засебне листе, и то: 

1. Критеријуми за вредновање пројеката 
саобраћајне инфраструктуре;  

2. Критеријуми за вредновањеосталих 
пројеката. 

 
Члан 7. 

За сваки критеријум  утврђена је његова тежина 
као и подкритеријуми који одређују број бодова којима 
се оцјењује сваки пројекат засебно. 

Пројекти из групе 1. се оцјењују критеријумима 
са листе 1. а из групе 2. критеријумима са листе 2. 
 

Члан 8. 
Саставни дио ове одлуке чине: 
-Образац за предлагање инвестиционих 

пројеката за потребе израде  Плана капиталних улагања 
општине Рудо; 

-Критеријуми за вредновање пројеката 
саобраћајне инфраструктуре;  

-Критеријуми за вредновањеосталих пројеката. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо. 
  

Број: 02-403-1-15/19                  
Датум: 14.11.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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АПЛИКАЦИЈА ЗА  КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ОПШТИНЕ РУДО 

НАПОМЕНА: СВА ПРАЗНА МЈЕСТА СЕ МОРАЈУ ИСПУНИТИ, НЕПОТПУН ФОРМУЛАР НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАН 
ПРЕДЛAГAЧ ПРОЈЕКТA: (управне организације, савјети МЗ, правна и физичка лица) 

 
НAЗИВ ЗAДAТКA/ПРОЈЕКТA: (нпр. асфалтиранје пута, санација амбуланте, реконструкција школе, обданишта и сл.) 

 
СВРХA И ОПИС ПРОЈЕКТА: (карактеристике пројекта, величина и циљ реализације- какав проблем рјешава реализација те инвестиције, какве јавне услуге пружа и сл. 

 

ПОСЈЕДУЈЕ ЛИ ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ           (заокружити     ДА    или     НЕ) 

 

ТАЧНА ЛОКАЦИЈА ЗАДАТКА: Мјесто објекта, кратак опис положаја 
 
 

 

ЧИЈЕ ЈЕ ВЛАСНИШТВО НАД ЗЕМЉИШТЕМ И ДА ЛИ СУ РИЈЕШЕНИ 

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ: Категорија-власништво општине,  приватно, правног лица, 
неодређено 

НА КОГА ЋЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИМАТИ УТИЦАЈА ( наведите територијалну распрострањеност или број грађана на које ће пројекат имати утицаја) 
 
 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ 

ПРОЈЕКТА  
НАВЕСТИ ФИНАНСИЈСКО УЧЕШЋЕ АКО ПОСТОЈИ 

 

ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ:________________________ КМ 

 

Потпис предлагача:_______________________________ 
 
Телефон:_________________________ 
 

Датум:___________________________ 

За додатне информације за попуњавање апликације или било коју другу помоћ, 
контактирајте   Ђуровић Зорана на тел. 058/711-178  или Рађен Младена тел. 058/700-080 
Позив за приједлоге пројеката је отворен до 23.03.2020. год да 14

х
 

Попуњене апликације се предају на Инфо пулт Центра за пружање услуга грађанима. 
 

МОЛИМО ВАС ДА ИСПУНИТЕ СВАКУ РУБРИКУ!!! 

 

ПОПУЊАВА НАДЛЕЖНО ОДЈЕЉЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
Да ли је ројекат у складу са планском документацијом    
 

 

ДА 

 

НЕ 

Да ли пројекат представља 
законску обавезу општине 

 

ДА 

 

НЕ 

За пројекте саобраћајне 
инфраструктуре: 
-улица  

 
 Да ли је пројекат повезан са Стратегији развоја општине Рудо 
 

 

ДА 

 

НЕ 

Да ли је пројекат везан за 
неку другу инвестицију или 
пројекат 

 

ДА 

 

НЕ 

-локални пут  

-некатегорисани пут  

-остали путеви  
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                                ЛИСТА БР: 1 

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ВРЕДНОВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА    САОБРАЋАЈНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Бр 

 

КРИТЕРИЈУМ 

 

 

БОДОВА 

1 

 

БОДОВА 

2 

 

БОДОВА 

3 

 

БОДОВА 

4 

ТЕЖ.КРИТ

ЕРИЈА 

Бод.  x 

тежина 

1. Повезаност са 

Стратегијом развоја 

општине Рудо од 2018-

2027 

Није садржан у 

Стратегији развоја 
општине  

 НЕ БОДУЈЕ СЕ ОВИМ 

БРОЈЕМ БОДОВА 

 НЕ БОДУЈЕ СЕ 

ОВИМ БРОЈЕМ 

БОДОВА 

Садржан у Стратегији развоја 

општине  

 

20 

 

2. Категорија пута Остали путеви Некатегорисани путеви Локални путеви Улице 
 

 
20 

 

3. Посједовање или 

сложеност прикупљања 

техн. документације 

Не посједује 
документациону 
основу 

Низак степен сложености 
прикупљања документац. 
основе 

У фази је прибављања 
документационе основе 

Посједује сву 
документациону основу 

 
5 

 

4. Повезаност са осталим 

пројектима који су 

прихваћени или се већ 

реализују 

Није повезан са 

другим 
прихваћеним 
пројектом 

У мањој мјери повезан са 

другим прихваћеним 
пројектима 

НЕ БОДУЈЕ СЕ 

ОВИМ БРОЈЕМ 

БОДОВА 

Значајно повезан са другим 

прихваћеним пројектима или 
пројектима прекограничне 
сарадње 

 

10 

 

5. Утицај на развој 

пољопривреде 

Нема утицаја на 
развој 
пољопривреде 

Има утицај на развој 
пољопривреде (до 10  
домаћинстава који се баве 
пољопривредом или 

сточарством) 

Има   утицај на развој  
пољоприв. (од 10 до 20 
домаћинстава који се 
баве пољоприв. или 

сточарством) 

Има значајан утицај на развој  
пољопривреде 
(више од 20  домаћинст. који 
се баве пољоприв. или 

сточарством) 

 
20 

 

6. Утицај на развој туризма 

и   спортско-рекреативан 

развој 

Нема утицаја на 
развој туризма и   
спортско-рекреат. 
развој 

Има мањи утицај на 
туризма и   спортско-
рекреативан развој 

НЕ БОДУЈЕ СЕ 

ОВИМ БРОЈЕМ 

БОДОВА 

Има значајан утицај на развој  
туризма и   спортско-
рекреативан развој 

 
20 

 

7. Пројекат подстиче  

инвестициона улагања 

Пројекат неће 
привући  
инвестициона 

улагања 

НЕ БОДУЈЕ СЕ ОВИМ 

БРОЈЕМ БОДОВА 
Пројекат ће привући 
само једног  
инвеститора 

Пројекат ће привући пар  
инвеститора 

 
15 

 

8. Спремност на 

суфинансирање пројекта 

(донације, субвенције и 

учешће  становништва) 

Нема донација 
субвенција и 
учешћа 
становништва 

Донације, субвенције и 
учешће становништва  до 
20% 

Донације, субвенције и 
учешће становништва   
од 20% до 50% 

Донације, субвенције и 
учешће становништва    преко 
50% 

 
20 
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КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ВРЕДНОВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  КОЈИ НЕ ПРИПАДАЈУ САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ               ЛИСТА БР: 2 

Бр. КРИТЕРИЈУМ 

 

БОДОВА 

1 

БОДОВА 

2 

БОДОВА 

3 

БОДОВА 

4 

ТЕЖ. 

КРИТ. 

БОД х 

теж.кр. 

1. Законска обавеза 

 

Реализација пројекта 
није законски 
обавезујућа  

 НЕ БОДУЈЕ СЕ 

ОВИМ БРОЈЕМ 

БОДОВА 

НЕ БОДУЈЕ СЕ ОВИМ 

БРОЈЕМ БОДОВА 
Реализација пројекта је 
потпуно законски 
обавезујућа 

 
20 

 

2. Степен 

завршности/започетости 

Пројекат није започет 50% пројекта је 

започето 

НЕ БОДУЈЕ СЕ ОВИМ 

БРОЈЕМ БОДОВА 

80% пројекта је започето  

10 

 

3. Општост (да ли служи дијелу 

или цијел. заједници) 

У служби једне МЗ У служби двије или 
више МЗ 

У служби општинског 
центра Рудо 

У служби цијеле општине  
5 

 

4. Повезаност са осталим 

пројектима који су прихваћени 

или се већ реализују 

Није повезан са другим 
прихваћеним пројектом 

У мањој мјери повезан 
са другим прихваћеним 
пројектима 

 НЕ БОДУЈЕ СЕ 

ОВИМ БРОЈЕМ 

БОДОВА 

 Значајно повезан са другим 
прихваћеним пројектима 
или пројект. прекограничне 
сарадње 

 
5 

 

5. Утицај на развој пољопривреде Нема утицаја на развој 
пољопривреде 

Има утицај на развој 
пољопривреде (до 10 

сеоских домаћинстава 
који се баве 
пољопривредом или 
сточарством) 

Има   утицај на развој  
пољопривреде (од 10 до  

20  сеоских 
домаћинстава који се 
баве пољопривредом или 
сточарством)  

Има значајан утицај на 
развој  пољопривреде 

(више од 20  сеоских 
домаћинстава који се баве 
пољопривредом или 
сточарством) 

 
 

 
15 

 

6. Утицај на развој туризма и   

спортско-рекреативан развој 

Нема утицаја на развој 
туризма и   спортско-
рекреативан развој 

Има мањи утицај на 
туризма и   спортско-
рекреативан развој 

НЕ БОДУЈЕ СЕ ОВИМ 

БРОЈЕМ БОДОВА 
Има значајан утицај на 
развој  туризма и   спорт.-
рекреативан развој 

 
10 

 

7. Доприноси квалитету 

образовања и унапређењу 

културно-образовне 

инфраструктуре 

Нема утицаја на 

квалитет образовања и 
унапређењу културно-
образ. инфраструктуре  

Има мањи утицаја на 

квалитет образовања и 
унапређењу културно-
образовне 
инфраструктуре 

НЕ БОДУЈЕ СЕ ОВИМ 

БРОЈЕМ БОДОВА 

Има значајан  утицаја на 

квалитет образовања и 
унапређењу културно-
образовне инфраструктуре 

 

 
10 

 

8. Унапређује заштиту животне 

средине 

Негативно утиче на 
животну средину 

Нема утицаја на 
животну средину 

Корисно за животну 
средину 

Побољшава животну 
средину 

 
10 

 

9. Посједовање или сложеност 

прикупљања техничке 

документације  

Не посједује  
документациону 

основу 

 Низак степен 
сложености прикуп. 

документац. основе 

 У фази је прибављања 
документационе основе  

Посједује сву 
документациону основу 

 
5 

 

10. Повезаност са Стратегијом 

развоја општине Рудо од 2018-

2027 

Није садржан у 
Стратегији развоја 
општине  

НЕ БОДУЈЕ СЕ 

ОВИМ БРОЈЕМ 

БОДОВА 

НЕ БОДУЈЕ СЕ ОВИМ 

БРОЈЕМ БОДОВА 
Садржан у Стратегији 
развоја општине 

 
20 

 

11.  Спремност на суфинансирање 

пројекта (донације, субвенције 

и учешће  становништва) 

Нема донација 
субвенција и учешћа 
становништва   

Донације, субвенције и 
учешће становништва  
до 20% 

Донације, субвенције и 
учешће становништва   
од 20% до 50%    

Донације, субвенције и 
учешће становништва    
преко 50% 

 
10 

 

12.  Пројекат подстиче 

инвестициона улагања   

 Пројекат неће привући  
инвеститора 

НЕ БОДУЈЕ СЕ 

ОВИМ БР. БОДОВА 
Пројекат ће привући 
само једног  инвеститора   

Пројекат ће привући пар  
инвеститора 

 
10 
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С  А  Д  Р  Ж   А   Ј:  

  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
1. Правилник о условима за спровођењепројекта 

„ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 2020-2021 У ОПШТИНИ РУДО“   1/1 
2. Одлука о критеријима за рангирање инвестиционих пројеката за израду Плана  

капиталних инвестиција  опине Рудо и принципима за њихово бодовање  2/1 
 


