
длoгa oргaнизaциja цивилнoг друштвa (OЦД) примљeних пo Jaвнoм пoзиву зa oргaнизaциje цивилнoг друштвa у oпштини Рудо за 2020. годину

Бпсна и Херцегпвина

Република Српска 

Ппщтина Рудп 

Нашелник ппщтине 

Датум: 15.06.2022

Брпј: 02-400-9/22

Бр Нaзив oргaнизaциje Нaзив прojeктa БOДOВИ Одпбрени изнпс 

1 Планинарскп сппртска прганизација "Вихра"*

Прпмпција туристишких пптенцијала 

крпз планинареое 74,60 3004

2 Удружеое жена "Ева" Рудп

Ппдржимп спцијалнп искљушене 

жене 71,4 4200

3 ЛУ Варда Развпја лпвнпг туризма 66,40 4435

4 СРД "Језерп"

Развпј рибплпвнпг туризма и 

сппртскпг рибплпва 63,8 2000

5

Центар за пдгпвпрну демпкратију ЦПД Луна-

иницијатива жена Екпнпмски јака жена слпбпдна жена 62,4 3250

5

УДРУЖЕОЕ ЗА ППМПЋ ПСПБАМА СА ППСЕБНИМ 

ППТРЕБАМА „НАДА“ РУДП

Развпјна стимулација психпспцијална 

ппдрщка рпдитељима 62,4 6000

6 Удружеое пшелара "Медпвина"

Унапређеое пшеларства у ппщтини 

Рудп 60,8 2750

7 Удружеое Ппвратак у Пплимље ПУП Пекмез и пекмезница 59,4 2968

8 Клуб коижевника "Милпща Видакпвића" Крпз знаое правимп прпмјене 59,2 1504

9 Удружеое ветерана птачбинскпг рата За бпљу будућнпст 55,6 4480

Укупнп 34591

ЛEГEНДA

1
истeкa oбeзбиjeђeних срeдстaвa.

2

3

oцjeоивaоa.

4

из дaљeг прoцeсa oцjeоивaоa.

5

6 Услпвни прпјекти кпји прије пптписиваоа угпвпра требају да се ускладе са преппрукама кпмисије у кпрекцијама бучета и активнпсти 

Први прaг - укoликo су финaнсиjски и oпeрaтивни кaпaцитeт пoднoсиoцa приjaвe нeдoвoљнo oцjeоeни, прojeкaт je искљушeн

Прojeкти кojи нису зaдoвoљили тeхнишкe критeриjуме су дисквaлификoвaни из прoцeсa.

ПРOJEКTИ ПРEДЛOЖEНИ ЗA ФИНAНСИРAЊE

Брoj oдoбрeних прojeкaтa зaвиси oд укупнoг фoндa срeдстaвa; oдoбрaвaни су прojeкти сa нajвeћим брojeм бoдoвa дo 

* Прojeкти сa зaхтиjeвaним бучeтoм прeкo 6.000,00 КM трeбaли су да дoбију 75 и вищe бoдoвa у прoцeсу oцjeоивaоa.

Други прaг - укoликo je рeлeвaнтнoст прojeктa нeдoвoљнo oциjeоeнa, прojeкaт je искљушeн из дaљоeг прoцeсa
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Дeтaљнa oбjaшоeоa лeгeндe су сaдржaнa у Смjeрницaмa зa пoднoсипце риjeдлoгa- oргaнизaциje цивилнoг друштвa (OЦД), кoje су oбjaвљeнe 

у oквиру jaвнoг пoзивa зa прeдajу прojeктних приjeдлoгa зa пoдручje oпштинe Рудп.


