
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                 ---------------------------------------------------------------------------- 

                                Драгољуба Драже Михаиловића бр. 41, 73260 Р У Д О 

Теl: 058/711-164,   fаx: 058/711-242,    е-mail:  rudo.nacelnik@teol.net 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Број:  

Датум: 12.05.2022. 
          

На основу члана 59. став 5. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), и Обавјештења о прелиминарним 

резултатима Јавног позива потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру 

подршке инвестицијама за унапређење и развој руралне локалне тржишне инфраструктуре 

у оквиру пројекта EU4AGRI, Начелник општине Рудо објављује: 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ ПО ПОВЛАШТЕНИМ УСЛОВИМА 

 

 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

Пројекат ЕУ4АГРИ је четворогодишња иницијатива (2020-2024) која има за циљ 

модернизацију пољопривредно-прехрамбеног сектора, отварање нових радних мјеста, као 

и задржавање постојећих и опоравак од кризе изазване ЦОВИД-19 у Босни и 

Херцеговини. Укупна вриједност пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, 

износи 20,25 милиона еура. 

Кроз пројекат Општина Рудо планира да дио пијаце којом управља Комунално 

предузеће „Услуга“ а.д. Рудо, санира постојећи мокри чвор, да затвори и опреми дио 

пијаце намјењен за продају производа животињског поријекла. 

Пијаца ће бити опремљена са расклопним штандовима, расхладним витринама, 

посудама за одлагање сухомеснатих производа и  столовима за продају сухомеснатих 

производа.  

За кориснике пијаце који се баве продајом прехрамбених производа биљног и 

животињског поријекла (воћа, поврћа, млијека, млијечних производа и сухомеснатих 

производа) биће организована обука како би се подигао ниво знања у погледу санитарних 

услова за продају производа за исхрану становништва. Кроз пројекат ће бити развијен и 

промотивни материјал који ће имати за циљ да промовише домаће производе, а све са 

циљем унапређења њиховог пласмана.   

Укупно 20 корисника ће имати приступ пијаци по повољним условима (по 

субвенционисаној цијени од 80% у односу на тржишну цијену на период од 12 мјесеци).  
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2. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

 

Предмет Јавног позива је прикупљање пријава за одабир минимално 20 корисника 

Градске пијаце са подручја општине Рудо по повлаштеним условима за продају, 

презентацију и промоцију производа. 

Позив се односи на одабир корисника који ће користити инфраструктуру – 

продајна мјеста на пијаци по повлаштеним условима, односно субвеницонисану цијену  

закупа тезге у износу од 80% од тржишне цијене на годишњем нивоу.  

Биће одабрано најмање 20 корисника са подручја општине Рудо и регије у периоду 

од 12 мјесеци са могућношћу продужетка уговора.  

Јавни позив намијењен је искључиво за пољопривредне и прехрамбене произвођаче 

који пласирају своје производа на простору општине Рудо (са подручја општине Рудо и 

регије) који се баве примарном производњом и прерадом пољопривредно-прехрамбених 

производа, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ), за 

предузетнике, за лица која се баве старим занатима и израдом рукотворина и сувенира, као 

и за Пољопривредне задруге. 

 
Напомена: кандидати који буду одабрани биће обавезни присуствовати беспланој обуци из 

КОвид протокола и санитарне заштите.  

 

3. ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ  

 

Право на пријаву на овај јавни позив имају физичка лица (уписана у РПГ), 

регистровани самостални предузетници, предузећа, задруге и удружења која окупљају 

мала пољопривредна газдинства која се баве примарном пољопривредном производњом и 

прерадом пољопривредно-прехрамбених производа из области анималне и биљне 

производње као оних који се баве старим занатима и производњом рукотворина и 

сувенира. Прихваљиви сектори су сљедећи: 

 

сектор воћа и поврћа укључујући маслине и грожђе; 

сектор сточарства; 

сектор меса; 

сектор млијека; 

сектор пчеларства; 

сектор житарица и уљарица; 

сектор љекобиља, ароматичног биља и гљива (укључујући самоникло 

љекобиље); 

сектор старих и традиционалних заната и рукотворина 

  

 Подносиоци пријаве морају да испуњавају следеће услове: 

 

Да су уписани у одговарајуће регистре (најмање 12 мјесеци) прије расписивања 

овог позива: 

Регистар пољопривредних газдинстава (АПИФ) као комерцијално или 

некомерцијало газдинставо и да имају активан статус (физичка лица) 

Јединствени централни регистар предузетника РС (самостални предузетници) 



Судски регистар (привредна друштва) 

Евиденцији пчелара и пчелињака РС  

Да имају прбивалиште на простору општине Рудо или регије (или доказ да послују 

на простору општине Рудо) 

Да нису дужни општини Рудо и да су испунили све обавезе по ранијим пројектима 

(провјера у службеној евиденцији) 

 
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ  

 

Оцјењивање пристиглих пријава које испуњавају услове из Јавног позива вршиће 

се у складу са сљедећим критеријумима: 

 

I Критеријуми  за бодовање физичких лица (пољопривредна газдинства и 

самостални предузетници) 
РБ Критеријуми Услов  Број 

бодова  

Макисмалан 

број бодова 

Извор верификације 

I Подносилац пријаве 

жена 

Носилац газдинства  2  

2 

Потврда АПИФа 

Копија личне карте  Члан домаћинства 1 

II Подносилац пријавe 

oсоба млађа од 40 

година  

Носилац газдинства  3  

3 

Потврда АПИФа 

Копија личне карте  Члан домаћинства  1 

III Подносилац пријаве 

oсоба са инвалидитетом 

Носилац газдинства  3 3 Потврда АПИФа 

Копија личне карте 

Рјешење о инвалидности 
Члан домаћинства  1 

IV  Незапосленост Незапослени сви 

чланови газдинства 

3 3 Потврда са бироа или 

пореске  

Незапослен 

подносилац пријаве  

1 

V Већ има потписан 

уговор и сарадњу са 

комуналним предузећем  

Да  3 3 Потврда од стране 

комуналног предузећа  

Укупан максималан број бодова  14  

 

II Критеријуми  за бодовање правних лица (регистровани самостални 

предузетници, предузећа, задруге и удружења која окупљају мала пољопривредна 

газдинства) 
 Критеријуми Услов  Број бодова  Максималан 

број бодова 

Извор верификације 

I Власник или 

одговорно лице жена  

Жена  3 9 Копија рјешења о 

регистрацији  

Рјешење о инвалидности  

Лична карта 

Особа са 

инвалидитетом 

3 

Млада особа 3 

II Број запослених   На неоdређено  Бр радника Х 

2 (максимално 

10 бодова) 

10 Пореска управа и 

уговори  

Сезонски и 

повремено 

Бр радника Х 

1 (максимално 

5 бодова) 

5 

Укупан максималан број бодова  24  

 
 



При одабиру корисника комисија ће предност дати особама до 40 година старости, 

женама, те корисницима који већ имају потписане уговорe о подзакупу продајног мјеста 

на Градској пијаци са Комуналним предузећем „Услуга“ а.д. Рудо. 
 

 
5. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За пријаву на позив, сви заинтересовани кандидати дижни су доставити следећу 

документацију: 

физичкa лица (пољопривредна газдинства) 

 

1. Образац пријаве  

2. Лична карта – фотокопија  

3. ЦИПС пријава – фотокопија  

4. Потврда о регистрацији из АПИФа – фотокопија  

5. Рјешње о упису у Евиденцију пчелара и пелињака РС – фотокопија 

6. Потврда да лице врши продају пољопривредних производа на простору 

општине Рудо (уколико није са простора општине Рудо ) 

7. Рјешње о инвалидности (за инвалидна лица) 

8. Потврду са бироа или потврду да је лице незапослено издату од пореске (за све 

незапослене чланове домаћинства) 

 

За самосталне предузетнике и правна лица (регистровани самостални 

предузетници, предузећа, задруге и удружења која окупљају мала пољопривредна 

газдинства) 

1. Образац пријаве на Јаvни позив 

2. Рјешење о регистрацији пословног субјекта  

3. Обавјештење о разврставању пословних субјеката из АПИФа 

4. Списак запослених – пореска управа или копије уговора са запосленима  

 

Обрасци захтјева за пријаву, могу се преузети на инфо пулту општине Рудо, са wеб 

странице Општине Рудо  www.opstinarudo.com  и на захтјев путем маилa 

projekti@opstinarudo.com.  
 

Све додатне информације могу се добити у Одјељењu за привреду, финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, или на број телефона 058/711-

164, сваким радним даном од 07:00-15:00 сати. 

 
6. РОКОВИ И ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ  

 

Пријаве заједно са документацијом могу се предати у затвореној коверти на 

писарницу  Општине Рудо, ЂДД Михаиловића 41, 73260 Рудо са назнаком за „Јавни позив 

за избор корисника градске пијаце по повлаштеним условима“. 

 

Јавни позив остаје отворен до 25. маја 2022. године, до 14:00 сати, а објавиће се на 

wеб страници Општине Рудо, Тв Рудо и на Огласној табли Општине Рудо. 

 

http://www.opstinarudo.com/
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Апликaциje кoje буду пристиглe пoслиje нaвeдeнoг рoкa биће рaзмaтрaнe jeдинo у 

случajу дa пoштaнски жиг укaзуje нa дaтум слaњa приje звaничнoг истeкa рoкa. 

 

Aпликaциje пoслaнe нa билo кojи други нaчин (нпр. фaксoм или имејлoм) или 

дoстaвљeнe нa другe aдрeсe нeћe бити узeтe у рaзмaтрaњe. 
 

 

7. ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА 

 

Начелник општине именује Комисију за одабир крајњих корисника, која ће прегледати и 

оцјенити пристигле пријаве. 

Комисија задржава право да поред обавезне документације тражи и додатну документацију 

и друге доказе релевантне за процес одлучивања. 

Комисија ће након прегледа и оцјене пријава сачинити прелиминарну листу крајњих 

корисника на основу утврђених критеријума за бодовање и исту доставиti Начелнику општине. 

Релиминарна листа ће бити објављена на службеној веб страници. 

На резултате прелиминарне листе апликанти могу уложити приговор уз достављање 

одговарајућих доказа у року од 3 дана од дана објављивања исте на страници. 

Након разматрања евентуалних приговора на страници ће бити објављена коначна ранг 

листа. 

 

Изабрани кандидати ће потписати двопартитни Уговор, којим ће бити регулисана сва даља 

међусобна права и обавезе. 

 

 

 

Доставити:                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.ЕУ4АГРИ                                                                                          Драгољуб Богдановић    

2. Огласна табла                                                                                   _____________________ 

3. Web страница општине .  

4. ТВ Рудо 

5.A/A   

 

 


