
 
 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

 

Број: 02-563-2/22 

Датум: 28. фебруар 2022. године 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 11 а) Одлуке о допунским правима 

бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено 

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине Рудо“ број: 2/08 и 

12/21), Начелник општине Рудо, расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

За подношење захтјева ради упућивања бораца који су доспјели у 

заробљеништво-логораша Општине Рудо у бањско-климатску здравствену 

установу 

I Општина Рудо расписује Јавни позив ради упућивања бораца који су доспјели у 

заробљништво-логораша Општине Рудо у бањско-климатску здравствену установу на 

бањску рехабилитацију. 

 

II Позив је упућен борцима Општине Рудо који су доспјели у заробљништво-

логорашима. Услов да би неко остварио право је да се води на евиденцији Општинске 

борачке организације-ОБО Рудо о заробљеним борцима.  

 

III Ово право заробљени борци-логораши моћи ће да користе једном у три године. 

2022. година је прва година како се примјењује ово право. 

 

IV На Јавни позив могу да се пријаве сви заинтересовани борци-логораши, који се воде 

на евиденцији Општинске борачке организације-ОБО Рудо о заробљеним борцима. 

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе органу управе надлежном за борачко-

инвалидску заштиту општине Рудо, непосредно на протокол општине Рудо или путем 

поште. 

Уз захтјев је потребно приложити: 

-Копију ЛК подносиоца захтјева, 

-Рјешење надлежног органа о категоризацији борца. 

 

V У зависности од броја пријављених као и од расположивих средстава општине Рудо, 

сви пријављени/заинтересовани борци-логораши ће бити упућени у бањско-климатску 

здравствену установу у трајању од 7-10 дана. Процедура избора бањско-климатске 

здравствене установе ће се обавити по окончању поступка Јавног огласа. 

 

VI Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног огласа; на огласној 

табли општине Рудо, web страници и ТВ Рудо. Ако оглас не буде објављен 

истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања. 

 

VII Реализација бањске рехабилитације за 2022. годину окончаће се најкасније до 31. 

октобра 2022. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Драгољуб Богдановић 


