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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:  02-400-3/23    

Датум: 3. фебруар  2023. године 

                         

 

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине 

Рудо, Начелник општине Рудо, 2. фебруара 2023. године, расписује: 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за 2023. годину 

 

 

Један од стратешких циљева општине Рудо је повећање степена укључености 

грађана, мјесних заједница, удружења и установа у процесу планирања  и развоја локалне 

заједнице и припрема приоритета за финансирање из буџета општине Рудо за 2023. 

годину, из средстава намјењених за капиталне инвестиције. 

 

Пројекти треба да се односе на неке од наведених услова и то: економски развој, 

развој пољопривреде, развој туризма, подржавање развоја животне средине, културно 

просвјетни развој, подржавање омладине и/или жена, испуњава очекивања већег броја 

грађана, смањује оперативне трошкове и слично. 

 

Приједлоге пројекта могу подносити управне организације, савјети мјесних 

заједница, правна и физичка лица а под условом да се односе на шири интерес локалне 

заједнице. 

 

 У складу са досадашњом праксом, уколико неки од пројеката буде обезбједио 

учешће донатора или властито финансијско учешће у минималном износу од  20 

(двадесет) %  може се приоритетно  бодовати и имати приоритет у реализацији. 
 

Процјена новчане вриједности инвестиције која се наводи у апликационој форми, 

треба бити што прецизније утврђена (консултовати надлежну општинску службу или лице  

одређене стручне области на коју се пројекат односи). 

Да би задовољили критеријуме за оцјену пројеката капиталних инвестиција, 

приједлози морају бити сачињени на образцу утврђеном од стране Начелника општине. 

 

Позив за приједлог пројеката је отворен дo 23.02.2023.године, до 14 часова. 

Јавни позив је објављен на сајту општине Рудо, Огласној табли општине и ТВ Рудо. 
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Физичка лица ће подносити приједлоге пројеката Савјетима мјесних 

заједница, односно Предсједницима савјета мјесних заједница и све поднешене 

апликације морају бити овјерене печатом мјесне заједнице; док ће правна лица и 

управне организације предавати попуњене апликације на Инфо пулту Центра за 

пружање услуга  грађанима општине Рудо.  

 

 Предсједници савјета мјесних заједница ће на форуму грађана утврдити 

приоритете за сваку мјесну заједницу прије предаје апликација. По истеку рока за 

предају  апликација, у наредних седам дана (до 2. марта 2023. године), исте ће 

донијети у Општину Рудо на даљи поступак. 

Апликације се могу подићи на Инфо пулту Центра за пружање услуга грађанима 

општине Рудо, као и на сајту Општине Рудо. 

 

 

 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Драгољуб Богдановић 


