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ОПШТИНА РУДО 

-Комисија  за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за утврђивање статуса  

удружења од интереса за општину Рудо- 

 

Број:  01-022-16/22    

Датум: 2. март  2022. године 

                         

 

Сходно члану 1. Одлуке скупштине општине Рудо број: 01-022-15/22 од 9. 

фебруара 2022. године („Службени гласник општине Рудо“ број: 1/22), и члану 6. Одлуке 

о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за 

општину Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 11/18), Комисија расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

За утврђивање статуса удружења од интереса за општину Рудо 

 

А) Скупштина општине Рудо, расписује Јавни конкурс за утврђивање статуса 

удружења од интереса за Општину Рудо. 

За остваривање права на утврђивање Статуса удружења од интереса за општину 

Рудо, могу конкурисати Удружења са подручја општине Рудо, која испуњавају 

дефинисане критеријуме. 

 

Б) КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА 

ЗА ОПШТИНУ РУДО 

Критеријуми за утврђивање статуса удружења од интереса за општину Рудо су: 

 I) удружења која дјелује и остварује своје циљеве на подручју општине Рудо 

најмање 1 годину од дана доношења Одлуке о критеријумима, условима и начину 

утврђивања статуса удружења од интереса за општину Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 11/18); 

 II) удружења која окупљају већи број чланова и/или волонтера о којима воде 

уредну евиденцију и имају искуства у управљању пројектима; 

 III) удружења која пројектима/програмима обухватају већи број корисника-грађана 

(дјеца, млади, старе особе, лица са инвалидитетом, борачка популација и сл.); 

 IV) удружења која дјелују на подручју општине дужи период и у континуитету 

доприносе заштити и квалитету живота угрожених категорија становништва; 

 V) удружења која су успјешно реализовала већи број пројеката/програма у 

протеклом периоду и утицала на задовољавање потреба већег броја корисника а у којима 

је препознат значај за Општину Рудо; 

 VI) удружења која имају развијене партнерске односе са сродним удружењима и 

наступају заједно у имплементацији пројеката/програма и која су чланови републичких и 

регионалних савеза и асоцијација; 

 VII) удружења која за свој рад и реализацију својих активности поред средстава из 

буџета општине, обезбјеђују финансијска средства из других извора финансирања 

(министарстава, донатора, спонзора, чланарина и сл.); 



2 
 

 VIII) удружења која редовно достављају годишње програме рада и извјештаје о 

раду, усвојене од стране овлаштеног органа удружења и извјештаје о намјенском трошењу 

додјељених средстава. 

 

В)  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Уз пријаву на јавни конкурс, удружења треба да доставе: 

1. Доказ о регистрацији удружења (копија рјешења о упису у регистар удружења 

код надлежног суда); 

2. Потврду о регистрацији удружења у пореској управи Републике Српске (ЈИБ); 

3. Статут удружења; 

4. Списак регистрованих чланова удружења, овјерен од стране овлаштеног лица 

удружења; 

5. Извјештај о раду, са финансијским извјештајем и фотокопијом потврде о 

предаји финансијског извјештаја Агенцији за посредничке, информатичке и 

финансијске услуге (АПИФ), усвојен од стране овлаштеног органа удружења; 

6. Доказ о успјешно реализованим пројектима; 

7. Доказ о намјенском утрошку додјељених средстава у протеклом периоду; 

8. Доказ о чланству у Републичким и регионалним савезима и асоцијацијама. 

 

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Пријаве се подносе на посебном обрасцу који се може подићи на Инфо пулту 

Центра за пружање услуга грађанима општине Рудо или путем веб странице општине 

Рудо. 

Рок за подношење Захтјева на Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од 

интереса за општину Рудо је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на Огласној 

табли општине Рудо, веб страници општине Рудо и ТВ Рудо. 

Уколико Јавни конкурс не буде објављен исти дан у свим средствима 

информисања, рок се рачуна од дана последњег објављивања у наведеним средствима 

информисања. 

Захтјеви Удружења са одговарајућом документацијом достављају се поштом или 

лично у запечаћеним ковертама на адресу општине Рудо, са назнаком  - „За Комисију за 

спровођење поступка по Јавном конкурсу за утврђивање статуса  удружења од интереса за 

општину Рудо“. 

По окончању Јавног конкурса, Комисија ће у року од 15 дана донијети Приједлог 

Листе удружења од интереса за општину Рудо и исту доставити Скупштини општине на 

даље поступање. 

 

 

 

-Комисија  за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за утврђивање статуса  

  удружења од интереса за општину Рудо- 

 

__________________________________ 

Предсједник Комисије, Јовица Видаковић 


