
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУДО, АПРИЛ 2020. године 

 

 

 

 

 



1  

 

САЖЕТАК 

 

Извјештај о имплементацији Стратегије интегрисаног развоја Општине Рудо (2018-2027) има за циљ да  

представи нову праксу праћења реализације оквирног стратешког документа као и да пружи преглед 

оствареног у односу на планирано.  

 

Планом имплементације за 2019. годину према Индикативном планском документу 2019-2021, 

предвиђено је провођење пројеката укупне вриједности 4.406.460,00 КМ. У 2019. години започета је 

имплементација 57, од предвиђених 88 пројеката и мјера предвиђених за период од 3 године, од којих је 

11 у цјелости реализовано. Проценат у потпуности или дјелимично завршених пројеката у односу на 

планирани број пројеката за 2019 годину је 96,61 %  , што је висок степен броја реализованих пројеката.  

 

Укупна вриједност имплементираних и дјелимично имлементираних пројеката износи  3.561.354,19 КМ, 

што је  87,71% у односу на пројектовани финансијски оквир за 2019. годину. Од укупне вриједности 

реализованих пројеката 47,39 % је реализовано из буџета Општине, а 52,61 % из екстерних извора. 

 

У погледу кључних приоритета и фокуса за 2019. годину најзначајнији пројекти/мјере из Стратегије су: 

 

1. Мјере подршке пољопривредним произвођачима - кроз различите врсте подстицаја додјељена је 

подршка по основу  поднешених 722 захтјева у укупном износу од 161.443,82  КМ. Прошле 

године поднешено је 20% мање захтјева у односу на 2018. годину и исплаћено  око 9 % мање на 

име подстицаја у пољопривреди у односу на 2018 годину. 

2. Асфалтирање путева -  Уговорени су радови за асфалтирање путева и улица и поправку путева и 

мостова у износу од 450.295,40 КМ од чега је 25.400 КМ осигурано из других извора.  

3. Реализован је дио пројекта „Бијели спорт и културно-историјско наслијеђе са краја 19. вијека у 

функцији развоја туризма општина Рудо и Прибој” који треба да развије туристичку понуду 

базирану на промоцији културно историјског наслијеђа и развоја спорта. Кроз пројекат је  

саграђен тениски терен и едукована и цертификована 2 тренера за тенис.   

4. Завршена је изградња зграде за социјално становање за 10 социјално угрожених породица са 

простора општине Рудо укупне вриједности 712.112,31 која је финансирана од стране 

Министарства за избјегла и расељена лица РС у износу од 648.715.86 КМ, док је општине 

обезбједила 63.396,45 КМ (у вриједност није урачуната вриједност земље коју је општина 

уступила). 

5. Реализована прва година у оквиру пројекта „Производња и прерада производа од медa“ у 

вриједности од 72.800 КМ, од чега је општина осигурала 18.666,69 КМ а остатак ИФАД и 

корисници у износу од 54.133,3 КМ. Кроз пројекат је подржано 65 пчелара са простора општине 

Рудо. 

6. Реализована два циклуса пројекта „Унапређење и развој постојеће пољопривредне производње 

шљиве“ укупне вриједности 28.020,00 КМ од чега је општина осигурала 11.974,40 а ИФАД и 

корисници 16.045,60. Кроз пројекат је подржано 20 пољопривредних произвођача шљиве.  

7. Реализована је прва фаза пројекта изградње мини сиране кроз коју је извршена набавка  15 

квалитетних грла за расплод за 15 домаћинстава и уговорени радови на изградњи мини сиране. 

Пројекат се реализује и у 2020. години када ће исти бити завршен. 

8. Потписан је уговор са Каритасом и Фондацијом Мозаик за подршку предузетништва и 

омладинских пројеката. Пројекти ће се реализовати наредне 3 године, током којих можемо 

очекивати њихове ефекте.   

9. Осигурана су средства у износу око 30.000,00 КМ, за ангажман 3 приправника у општини Рудо. 

10. Уз пројекат изградње зграде за социјално становање изгређен је паркинг простор са 12 паркинг 

мјеста. Вриједност уређења заједно са изградњом паркинг простора износи: 80.680,00 КМ а 

финансирано је од стране министарства.  

11. Уз подршку УНДП реализован је Пројекат Уређење објеката пејзажне архитектуре у износу од 

17.300,00 КМ, од чега је УНДП осигурао 15.000,00 КМ а општина Рудо 2.300,00 КМ. Кроз 

пројекат су замјењена стара стабла дрвореда у уском центру Рудог, уређена спомен плоча на 

улазу у град, извршена замјена клупа и поставка нових, извршена замјена старих канти за 

отпатке и постављен знак „Ја волим Рудо“, по узору на друге градове широм РС.  
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12. За екологију одржавање, чишћење јавних површина и путева издвојено је 63.328,00 КМ. 

13. Извршена је Електрификација и уговорени радови за електрификацију повратничких насеља 

Опутница и Бишевићи у износу од 277.271,55 КМ од чега је општина издвојила 23.000,00 КМ а 

остало је осигурано из Фонда за повратак. 

14. У сарадњи са УНДП започет је пројекат „Управљање популацијом паса на простору општине 

Рудо“ кроз који је осигурана опрема и извршено опремање Ветеринарске станице Рудо у 

вриједности од 35.000,00 КМ. 

15. Осигурана средства за превоз ученика у износу од 69.891,00 КМ од чега је општина осигурала 

износ од 60.891,00 а министарство око 9.000 КМ. 

16. Реализована Реконструкција трибина на градском стадиону Росуље укупне вриједности 

31.604,02 КМ од чега је општина осигурала 7.057,87 КМ, а остатак пројекат УНДП Мјесне 

заједнице у вриједности од  24.546,15 КМ. 

17. Реализован је пројекат увођења гријање у спортску дворану укупне вриједности 101.673,00 КМ 

од чега је општина осигурала учешће у износу од 45.665,73 КМ а остатак у вриједности од 

56.007,27 КМ УНДП/ИЛДП. 

18. Реализован је пројекат Набавке ултразвучног апарата за Дом здравља „Др. Стојана и Љубица“ у 

Рудом вриједности 34.983,00 КМ од чега је 34.480 КМ осигурано од стране УНДП пројекта МЗ и 

од Министарства локалне управе и самоуправе РС и 650 КМ од општине Рудо.  

19. Кроз РеЛОаД пројекат од стране Удружења четворо и више дјеце реализован је пројекат „Сервис 

у кући“ у износу од 20.000 КМ од чега је општина осигурала суфинансирање од 5.253,00 КМ а 

УНДП 14.747 КМ. Кроз пројекат обучено је 12 геренто домаћица и набављена је потребна 

опрема за реализацију помоћи старим особама.   

20. Осигурана су средства за потребе угроженог становништва у стању социјалне потребе 

укључујући и средства за туђу његу и заштиту и друге трошкове у износу од 734.000 од чега је 

384.000,00 КМ осигурано из буџета а 327.970,00 КМ од ресорног Министарства.  

21. Кроз програм подршке породицама за свако новорођено дијете исплаћена су средства у износу 

од  25.600,00 КМ. Подржано је рођење 46 дјеце.  

22. Кроз пројекат УНДП МЗ реконструисана је омладинска сала. Вриједност пројекта 28.934,51 КМ 

од чега је општина обезбједила 8.116,87 а УНДП у вриједности 20.817,64 КМ. 

23. За подршку НВО сектору осигуран је укупан износ од 187.955,70 од чега је из буџета издвојено 

146.482,00 КМ, а кроз РеЛОаД пројекте осигурано 41.473,70 КМ. Подржана је општинска 

борачка организација, 14 пројеката на јавном позиву за НВО и 3 пројекта финансирана кроз 

РеЛОад, поред пројекта „Сервис у кући“. 

24. Осигурана средства за превоз уеченика и за стипендирање укупно 93 студента. 

 
Ако посматрамо остварење секторских циљева реализовани пројекти и мјере највећи ефекат имали 

су на развој пољопривреде и унапређење услова за живот становника у области економског и 

друштвеног развоја. Општина сваке године издваја средства за унапређење путне инфраструктуре која 

је кључна са становишта задржавања становништва које се налази на селу, тако и са становишта боље 

приступачности у погледу транспорта произведених пољопривредних производа. У области 

пољопривреде највећи степен активности биљежи се у области воћарства, и то у производњи малине, 

млијека и са новим пројектом који је подржан кроз ИФАД у области развоја пчеларства и производњи 

шљиве.  

  

Када је ријеч о закључцима потребно је нагласити да проценат 96,61 %  у потпуности или 

дјелимично завршених пројеката, уз финансијски ефекат од 87,71 %  указује да је општина реално 

планирала. У односу на 2018. годину примјетан је пораст учешћа екстерних извора у реализацији 

пројеката.  И поред тога потребно је и даље јачати механизме за интезивирање сарадње са домаћим и 

међународним донаторима у циљу повећања степена кориштења екстерних извора финансирања. 
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1. УВОД 

 

Стратегију интегрисаног развоја Општине Рудо за период 2018-2027.  године израдио је Развојни 

тим Општине Рудо у периоду: октобар 2017. – новембра 2018. године, у оквиру Пројекта интегрисаног 

локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швајцарске и Развојног 

програма Уједињених нација (УНДП).  

Стратегија одрживог развоја општине Рудо за период 2012-2017. године, истекла је 2017. године, 

након чега је скупштинском одлуком бр. 02-022-11/18 од 26.02.2018. г продужена до усвајања нове 

стратегије.  

У јулу 2017. године Општина Рудо је потписала споразум са УНДП/ИЛДП пројектом, који је 

обухватао и припрему нове развојне стратегије и успостављања система за њену реализацију, праћење, 

и планирање. 

У септембру 2017. године Скупштина је донијела Одлуку о приступању изради Стратегије развоја 

општине Рудо бр.: 01-022-62/17, од 22.09.2017., након чега је у октобру 2017. године Рјешењем 

начелника општине бр. 02-020-47/17 од 06.10.2017. формиран Општински развојни тим, а потом су у 

децембру 2017. формиране и секторске радне групе (сектор економског развоја, сектор друштвеног 

развој и сектор заштите животне средине). Одлуком Скупштине 01-022-70/18 од 19.11.2018. године 

Стратегија је усвојена од стране Скупштине општине. Са стратегијом је усвојен и оперативни 

инструмент за реализацију стратегије, трогодишњи план имплементације (1+2) који се усваја сваке 

године од усвајања стратегије.  

Овај извјештај односи се на имплементацију стратешких, односно секторских, приоритетних 

пројеката у 2019. години, који се по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим битним 

актерима у заједници у свим фазама имплементације стратегије.  

 

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) за период 2019-2021 је Одсјек за 

планирање и развој Општинске управе општине Рудо (у даљем тексту: Одсјек).  

 

Извјештај је припремио Одсјек у сарадњи са представницима свих унутрашњих организационих 

јединица општине. 
 

Подаци о имплементацији се континуирано прикупљају током цјелокупног периода који покрива 

овај извјештај и то кориштењем Алата за праћење имплементације Стратегије (Еxcel табела за 

праћење пројеката) и на основу дефинисаних секторских и макроекономских показатеља (СМИ табела). 

Подаци се тимски анализирају, на основу чега се припрема квалитативни осврт на посматрани период 

имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период. 
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2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

2.1. Визија 

 

Стратегијом развоја општине Рудо за период 2018-2027. године, дефинисана је следећа визија: 

 

Рудо препознатљиво као мјесто гдје се уз рационално кориштење природних  и привредних ресурса 

остварује одржив економски развој и грађанима омогућава квалитетан живот са обезбјеђеном 

социјалном и здравственом заштитом, развијеним школством, културом, спортом и локалном управом 

у служби грађана. 

 

2.2. Стратешки циљеви 

 

На основу дефинисане визије утврђени су будући правци дјеловања који су формулисани кроз 

три стратешка циља са пратећим жељеним исходима за наредни десетогодишњи период: 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОДИГНУТ НИВО ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ И 

ЗАПОШЉАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО, ПОСЕБНО У ОБЛАСТИМА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТУРИЗМА, УСЛУЖНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПРЕРАЂИВАЧКЕ 

ИНДУСТРИЈЕ 

 

- До 2027. године повећан број запослених у пољопривреди, прерађивачкој индустрији, туризму и 

услужним дјелатностима за 15% у односу на 2016. годину; 

- До 2027. године повећан број регистрованих пословних субјеката у пољопривреди, 

прерађивачкој индустрији, туризму и услужним дјелатностима за 20% у односу на 2016. годину. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ПОБОЉШАН КВАЛИТЕТ ДРУШТВЕНИХ САДРЖАЈА И УСЛОВА ЗА 

ЖИВОТ 

 

- До 2027. године одржан ниво броја уписаних ђака у основне и средње школе из 2016; 

- До 2027. године смањен број  социјално угрожених грађана за 5% у односу на 2016; 

- До 2027. године повећан број корисника и посјетилаца установа и организација из области 

културе и спорта за 30% у односу на 2016. годину. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. ОЧУВАНА И ЗАШТИТИЋЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА, РАЗВИЈЕНЕ 

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ И ИНФРАСТРУКТУРА УЗ ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСА  

 

- До 2027. године смањене количине отпада одложеног на неправилан начин за 10% у односу на 

2018. годину; 

- До 2027. године  остварена уштеда у јавној потрошњи у јавним објектима у власништву општине 

од 50% у односу на 2016. годину; 

- До 2027. смањено директно испуштање комуналне канализације из урбаног подручја директно у 

Лим за 40%; 

- До 2027. године повећано задовољство становника стањем саобраћајне инфраструктуре за 

минимално 1  оцјену у односу на 2018. годину. 

 

 
2.3. Секторски циљеви 

 

Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и заштита животне 

средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи циљеви: 

 

Економски развој 
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Општински развојни тим за сектор економског развоја размотрио је тренутно стање привреде на 

подручју општине те користећи се расположивим подацима из социо-економске анализе и на основу 

претходно утвређних  стратешких фокуса за даљи економски раст установио сљедеће секторске циљеве 

економског развоја општине Рудо за период 2018.-2022. година: 

 

• Секторски циљ 1: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

• Секторски циљ 2: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

 

• Секторски циљ 3: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

 

 

Друштвени развој 

 

У погледу друштвеног развоја општина Рудо је опредјељена да у наредном периоду посебну пажњу 

посвети рјешавању најважнијег проблема локалне заједнице а то је одлив становништва. У том правцу 

будуће интервенције односиће се на побољшање укупног квалитета друштвеног живота кроз 

побољшање услова у областима културе и спорта, побољшању доступности и квалитета социјалне, 

здравствене заштите и образовања те иградњу комуналне јавне инфраструктуре. Секторски циљеви у 

области друштвеног развоја дефинисани су како слиједи: 

 

• Секторски циљ 1: КВАЛИТЕТНИЈЕ И ПРИСТУПАЧНИЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

 

• Секторски циљ 2: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И СПОРТА 

 

• Секторски циљ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА НА  

             ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 

 

• Секторски циљ 4: ОСИГУРАЊЕ БОЉИХ УСЛОВА ЗА ЖИВОТ ОСОБА У СТАЊУ  

             СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ 

 

• Секторски циљ 5: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ И САРАДЊЕ САЦИВИЛНИМ  

              СЕКТОРОМ 

 
Сектор заштите животне средине 

 

У домену заштите животне средине општина Рудо ће у наредном периоду настојати да искористи и 

максимизира своје најважније снаге које се односе на богате и очуване природне ресурсе (квалитетно 

земљиште, богати шумски и водни ресурси и релативно очуван биодиверзитет). На том путу један од 

највећих изазова биће рјешавање проблема управљања отпадом, дивљих депонија и непостојања 

система селективног прикупљања отпадом. Прилике које омогућавају и олакшавају рјешавање уочених 

проблема су међуопштинска и регионална сарадња, кориштење фондова ЕУ за финансирање еколошких 

пројеката, те јачање сарадње и невладиног сектора за заштиту заштиту животне средине. 

 

Секторски циљеви у области заштите животне средине дефинисани су како слиједи: 

 

• Секторски циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОРГАНИЗОВАНОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ   

 

• Секторски циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПРОСТОРУ 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

• Секторски циљ 3: ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА 
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2. 4. Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период (2019. година) 

 

Кључни приоритети економског сектора 

 

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за 

2019. годину били су: развој пољопривреде у области производње млијека, воћарства, сточарства и 

пчеларства. Покренут је и пројекат развоја мини сиране са циљем развоја прерађивачких капацитета у 

овом пољу. Као и ранијих година, настављено је улагање у развој мреже путева и пружањем подршке 

пољопривредним произвођачима у заједничком наступу на тржишту како би унаприједили развој 

пољопривреде, што доприноси реализацији секторског циља 1 Развој пољопривреде.   

Започет је и пројекат који се реализује са Каритасом који ће радити на развоју предузетништва, а 

у 2019. настављена је реализација мјере подстицаји запошљавању и развоју предузетништва, што је 

доприноси реализацији секторског циља број 3. Општина је радила и на припреми инфраструктуре која 

је предуслов за покретање производње у неперспективној војној индустрији (обезбјеђивање приступног 

пута и ограде). 

 

Кључни приоритети друштвеног сектора 

 

У друштвеном сектору за 2019. годину настављено је улагање у образовање: кроз 

суфинансирање превоза ученика, набавку уџбеника, стипендирање студената и улагање у 

инфраструктуру (увођење гријања у спортску дворану коју за часове физичког користе ученици СШЦ 

Рудо). Пројекат Увођење гријања у спортску дворану реализован је уз подршку УНДП ИЛДП пројекта. 

У 2019. години кроз РеЛОаД пројекат подржана је и реализација 4 пројеката која су реализовала 4 

удружења из Рудог. Кроз ове пројекте и сарадњу са НВО сектором осигурани су нови програми обуке и 

преквалификације за становништво, али и нова услуга помоћи социјално угроженим старим особама 

(геренто домаћице). Реализовани су пројекти који поспјешују инфраструктуру за развој културних и 

спортских садржаја (пројекат реконструкције трибина, увођење гријања и пројекат реконструкције 

омладинске сале и изградња тениског терена). Прошле године извршена је и набавка ултразвучног 

апарата за бољу здравствену услугу за становнике општине Рудо.  

И ове године је уз подршку општине одржано је неколико манифестација, од којих су 

најзначајније: Сајам домаћих производа, који је као и ранијих година окупио велики број излагача и 

посјетилаца, Петровданске свечаности и Видаковићеви дани. Издвојена су значајна средства за 

социјално угрожене категорије. Сви спроведени пројекти и мјере помажу и унапређују живот 

становника општине Рудо, што доприноси реализацији секторских циљева друштвеног развоја. 

Најзначајнији и највреднији пројекат у погледу износа, који је реализован у 2019. години, јесте 

свакако и изградња зграде за социјално становање кроз који је изграђено 10 станова за 10 породица из 

категорије угрожених и маргинализованих.  И ове године настављено је са улагањем у електрификацију 

као предуслов за одржив повратак кроз који је извршена електрификација насеља, и уговорени радови 

за електрификацију насеља (Бишевићи и Опутница). 

 

Кључни приоритети сектора заштите животне средине 

 

У сектору заштите животне средине за 2019. Годину, као и прошле године, кључни приоритети 

су били: смањење издатака за јавну расвјету, ширење мреже покривености јавном расвјетом, развој 

комуналне инфраструктуре, отклањање дивљих депонија и подизање свијести грађана о значају 

правилног одлагању чврстог отпада и одржавање јавних површина, како би општина унаприједила 

квалитет живота грађана и осигурала заштиту природне средине што доприноси реализацији секторских 

циљева у области заштите животне средине. Поред наведеног прошле године у сарадњи са УНДП 

започет је и пројекат Управљање популацијом паса, кроз који је опремљена Ветеринарска амбуланта у 

Рудом.  
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2.5. Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање обухваћених 

Планом имплементације за 2019-2021. годину 

 

За плански период 2019-2021. године укупно је планирано 88 пројекта, од чега је 57 пројеката 

започето, се релизује или је реализовано у 2019. години имплементације Стратегије. Посматрајући по 

развојним секторима за период 2019-2021. година, у склопу економског сектора укупно је планирано 37 

пројеката, у друштвеном сектору 28 пројеката, а у сектору заштите животне средине 23 пројекта.  За 

реализацију ових пројеката планирано је укупно 10.193.050 КМ, од тога из властитих извора 5.450.319 

КМ,  из екстерних 4.742.731 КМ.  

 

У наставку је графички приказ структуре планираних пројеката по броју пројеката по секторима, 

изворима финансирања и  финансијским параметрима по секторима.  
 

 

     
 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                  Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији планирани извори за период 2019-

2021. година су средства виших нивоа власти  (Влада Републике Српске и ресорна министарства, 

фондови и агенције, државне институције), и међународних донатора (UNDP,USAID, Caritas, ЕУ…). 

Општина улаже значајне напоре на привлачењу екстерних средстава за финансирање пројеката и то 

благовременом идентификацијом пројектних идеја, припремом пројектних апликација и едукацијом 

особља из области управљања пројектним циклусом. Највећи проблем за веће привлачења екстерних 

средстава представља недостатак техничке документације и техничких пројеката, као и студија 

изводљивоости.   
У наредном периоду, као и прошле године планирано је да се највећи дио средстава утроши у 

оквиру друштвеног сектора, из разлога реализације зграде за социјално становање и улагања за 

социјална давања што у великој мјери оптерећује буџет стратегије. 

 
3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА  

 

3.1. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној  2019. години 

 

Од почетка реализације развојне Стратегије у потпуности су завршена 22 пројеката, што је 25 % 

од  укупно планираних 88 пројеката/мјера. У току је 46 вишегодишњих мјера и пројеката, који су још 

увијек у процесу реализације. У току 2019. године у процес имплементације укључена су 3 пројекат која 

нису били планирана годишњим планом: Реконструкција омладинске сале у Штрпцима, Набавка и 

уређење стана за лице у стању соц. потребе и Увођење ЛЕД расвјете (који се реализује кроз програм 

„кредитирања“). 

Сви наведени укључени пројекти су или завршени или је започета њихова реализација и 

значајно доприносе реализацији дефинисаних стратешких/секторских циљева. 
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У наставку је графички приказ имплементације броја пројеката.  

Табела 1. 

УКУПНО СВИ СЕКТОРИ 

    ПРЕГЛЕД цијели и дјелимично реализовани 

пројекти  
Број пројеката Укупно  Из буџета  

Из екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО         

A. Укупан број планираних пројеката 59 

       
4.060.460,00  

       
1.888.305,00  

          
2.172.155,00  

% стурктура финансирања од  A     46,50% 53,50% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ          

B. Укупан број у цијелости или дјелимично 

релизованих пројеката  
57 

       
3.561.354,19  

       
1.687.849,57  

          
1.873.504,62  

% у цјелости или дјелимично реализованих 

пројеката (од A) 96,61% 87,71%     

% струкута  (од Б)     47,39% 52,61% 

C. Укупан број дјелимично реализованих пројеката  46 

       
2.585.788,77  

       
1.599.713,17  

             
986.075,60  

% дјелимично реализованих пројеката  (од A) 77,97% 63,68%     

% структура (од  C)     61,87% 38,13% 

D. Укупан број у цјелости завршених пројеката  11 

          
975.565,42  

            
88.136,40  

             
887.429,02  

% у цјелости реализованих пројеката (од A) 18,64% 24,03%     

% структура (од D)     9,03% 90,97% 

 

Укупна процјењена вриједност планираних пројеката у стратегији износи 17.161.760 КМ, док је 

вриједност у потпуности завршених пројеката као и пројеката који су још увијек у процесу реализације 

6.108.646,18 КМ, што је 35,59 % реализације од  планираног за цијелокупну стратегију.  Од тога, 

вриједност у потпуности завршених пројеката је 1.280.505,56 КМ, што је 7,46 % у односу на укупан број 

планираних пројеката.  

 

У структури вриједности укупног броја планираних пројеката за 2019. годину, 1.888.305 КМ 

(46,51%) је предвиђено из општинског буџета док је 2.172.155 КМ (53,50 %) предвиђено из екстерних 

извора.  

 

Када је ријеч о структури  реализованих пројеката, од укупног износа у потпуности завршених 

пројеката или пројеката који су још увијек у процесу реализације (3.561.354,19 КМ), 1.689.749,57 (47,39%) 

је реализована из општинског буџета, док је 1.873.504,62 КМ (52,61 %) реализовано из екстерних 

извора.  

 

При томе у структури вриједности у потпуности реализованих пројеката 975.565,42 KM, из 

општинског буџета је реализовано 88.136,40  (9,03 %) а 887.429,02  КМ (90,97%) из екстерних извора. 

 

Посматрајући реализацију укупног броја започетих и у потпуности завршених пројеката од 

почетка реализације стратегије може се закључити да је постигнут висок степен реализације стратегије, 

и у погледу броја започетих и реализованих пројеката, као и у погледу финансијски реалзованих 

пројеката.  

 

Како би се повећао степен кориштења екстерних извора (прије свега донаторских 

средстава како од стране домаћих тако и иностраних институција) неопходно је радити на 

припрема студија, техничке документације и елабората који представљају основу за финансирање 

пројеката, затим на јачању компетенција људских ресурса који су ангажовани на 

имплементацији пројеката. 
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Поред напријед наведеног, а у циљу испуњења секторских циљева економског сектора, Општина 

мора предузети значајне активности на реализацији пројеката који доприносе стварању повољних 

услова за улагање постојећих и потенцијалних инвеститора – дефинисати понуду у виду пословних 

зона, њиховог опремања али и пружање подршке за отварање нових капацитета и радних мјеста. 

 

У току 2019. године дошло је до одређених одступања од планираног у погледу реализације 

пројеката и мјера и то:   

 

1.1.1.1. Пројекат Повећање засађених и замјена застарјелих засада малине сертификованим 

садним материјалом није реализован, из разлога што је дошло до промјене на тржишту малине, па је 

опало интересовање за улагањем у ову област.  

1.1.1.2. Пројекат Побољшање конкурентности произвођача јагодастог и другог воћа кроз 

примјену савремених агротехничких мјера и увођење стандарда, такође није реализован због промјене 

на тржишту малине које су значајно утицале и на смањење активности у овој области. Општина је 

расписала позив за замјену засада малине али није било заинтересованих, тако да се одустало од 

пројекта, мада кроз подстицаје постоји могућност подршке заинтересованих малинара за помоћ у 

замјени засада. ПЗ „Увац Рудо“ је у склопу одржавања постојећег стандарда (ХЦЦП стандарда) имала 

редовне трошкове одржавања истог.  

1.1.1.8. Мјера -  Изградња и одржавање путне инфраструктуре као предуслов одрживост  

квалитета транспортованих плодова (2018-2022) – Уговорени су радови али ће извршење бити 

реализовано у 2020 години.  

1.1.3.3. Пројекат Развој ланца додате вриједности у области откупа љековитог биља и шумских 

плодова (2019) – За реализацију пројекта нису осигурана средстава. 

1.1.4.4. Пројекат Набавка квалитетних грла за расплод (2020-2022) – Кроз пројекат је набављено 

15 стеоних јуница које су подјељене заинтересованим произвођачима млијека али ће финансијакса 

реализација набавке бити у 2020. години. 

1.2.1.1. Пројекат Камп у Стргачини (2019-2020) – неће бити релизован из разлога што није 

обезбјеђена подршка донатора.  

1.2.1.7.  Пројекат Јачање капацитета за развој предузетничке дјелатности у области туризма 

(2019-2020) – пројекат ће бити реализован у 2020. години. 

1.2.1.8. Пројекат Унапређење музејске дјелатности и заштита културно-историјских споменика и 

природног наслеђа (2019-2022) – Одустало се од реализације пројекта. 

1.3.1.2. Мјера - Учешће у пројектима развоја предузетништва (2019-2020) – потписан споразум 

са Каритасом, а са реализацијом ће се почети у 2020. години. 

1.3.1.4. Мјера - Подстицаји за отварање нових радних мјеста и за набавку опреме  (2018-2022) – 

мјера није реализована – Реализовани су уговори из 2018. Није било новог позива.  

2.2.1.5. Пројекат Формирање тениског клуба у Рудом  (2019-2020) – пројекат се релизује 

предвиђеном динамиком уз дјелимичну финансијску реализацију у 2019.  

3.1.1.1 Пројекат Опремање комуналног предузећа (2019) – средства нису обезбјеђена за 

реализацију пројекта  

3.1.1.3 Пројекат Довршетак изградње два градска колектора и уградња пречишћивача (2019-

2022)- Пројекат аплициран према влади за уврштавање у листу пројеката за сектор заштите животне 

средине и увршетен на листу – није релизован пројекат израде техничке документације.  

3.2.1.9.  Пројекат Електрификација повратничких насеља (2018-2020) – дјелимично реализовани 

и уговорени радови. 

3.3.1.1. Пројекат Изградња капацитета општинског штаба за ванредне ситуације(2019) – нису 

осигурана средстава за релизацију пројекта. 
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Сектор економског развоја 

 

У оквиру сектора економског развоја за 2019. годину планирано је 28 пројекат, од чега су 23 

вишегодишњи пројекти. За реализацију ових пројеката/мјера планирано је 1.256.010,00 КМ, а издвојено 

је           793.433,21  КМ што је 63,17% % реализације у односу на планирани износ. У овом сектору 

средства која су намијењена за реализацију пројеката већим дијелом су реализована из буџета 86,18 %. 

(Детаљне информације су приказане у табелама у наставку текста).  

 

Најзначајнији пројекти у 2019. години из економског сектора су:   

 

1. Мјере подршке пољопривредним произвођачима - кроз различите врсте подстицаја додјељена је 

подршка по основу  поднешених 722 захтјева у укупном износу од 161.443,82  КМ. Прошле 

године поднешено је 20% мање захтјева у односу на 2018. годину и исплаћено  око 9 % мање на 

име подстицаја у пољопривреди у односу на 2018. годину. 

2. Мјера -  Изградња и одржавање путне инфраструктуре као предуслов одрживост  квалитета 

транспортованих плодова -  Уговорени су радови за асфалтирање путева и улица и поправку 

путева и мостова у износу од 450.295,40 КМ од чега је 25.400 КМ осигурано из других извора.  

3. Реализован дио пројекта „Бијели спорт и културно-историјско наслијеђе са краја 19. вијека у 

функцији развоја туризма општина Рудо и Прибој” који треба да развије туристичку понуду 

базирану на промоцији културно историјског наслијеђа и развоја спорта. Кроз пројекат је  

саграђен тениски терен и едукована и цертификована 2 тренера за тенис.   

4. Реализована прва година у оквиру пројекта Производња и прерада производа од медa у 

вриједности од 72.800 КМ, од чега је општина осигурала 18.666,69 КМ а остатак ИФАД и 

корисници у износу од 54.133,3 КМ. Кроз пројекат је подржано 65 пчелара са простора општине 

Рудо. 

5. Реализована два циклуса пројекта „Унапређење и развој постојеће пољопривредне производње 

шљиве“ укупне вриједности 28.020 КМ од чега је општина осигурала 11.974,40 а ИФАД и 

корисници 16.045,60. Кроз пројекат је подржано 20 пољопривредних произвођача шљиве.  

6. Реализована је прва фаза пројекта изградње мини сиране кроз коју је извршена набавка  15 

квалитетних грла за расплод за 15 домаћинстава и уговорени радови на изградњи мини сиране. 

Пројекат се реализује и у 2020. години када ће исти бити завршен. 

7. Потписан је уговор са Каритасом и Фондацијом Мозаик за подршку предузетништва и 

омладинских пројеката. Пројекти ће се реализовати наредне 3 године, током којих можемо 

очекивати њихове ефекте.   

8. Осигурана су средства у износу око 30.000 КМ за ангажман 3 приправника у општини Рудо. 

 

Табела 2. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2019. години  

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично 

реализовани пројекти) 

Број 

пројеката 

Укупно Из буџета Из екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО     

А. Укупан број планираних 

пројеката 28        1.256.010,00         1.006.105,00               249.905,00  

% структура финансирања од А     80,10% 19,90% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ         

Б. Укупан број  у цијелости или 

дјелимично реализованих 

пројеката 

26           793.433,21            683.754,31               109.678,90  

% у потпуности или дјелимично 

реализованих пројеката (од А) 92,86% 63,17%     

% структура (од Б)     86,18% 13,82% 

Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 23           791.433,21            681.754,31               109.678,90  

% дјелимично реализованих 82,14% 63,01%     
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пројеката (од А) 

% структура (од Ц)     86,14% 13,86% 

Д. Укупан број у цијелости 

завршених пројеката 3               2.000,00                2.000,00                              -    

% у цијелости завршених 

пројеката  (од А) 10,71% 0,16%     

% структура (од Д)     100,00% 0,00% 

 

 

Друштвени сектор 

 

У друштвеном сектору за 2019. годину планирано је 20 пројеката oд тога је током 2019. године у 

потпуности релизовано 6 пројекта. За реализацију ових пројеката планирано је 1.900.850 КМ а 

издвојено је 2.138.768,94  КМ што је 112,52 % реализације у односу на планирани износ. У овом 

сектору средства која су намењена за реализацију пројеката реализована су 40,69 % из буџета, а из 

екстерних извора 59,31 % - средства УНДП, Влада, други донатори.   

 

Табела 3. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору  у 2019. години 

 

ДРУШТВЕНИ СЕКТОР 

    ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани 

пројекти  
Број пројеката Укупно  Из буџета  

Из екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО         

A. Укупан број планираних пројеката 20 

       
1.900.850,00  

          
664.100,00  

          
1.236.750,00  

% струксура финансираних од A     34,94% 65,06% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ          

B. Укупан број  у цијелости или дјелимично 

реализованих пројеката 
20 

       
2.138.768,94  

          
870.219,40  

          
1.268.549,54  

% У цијелости или дјелимично реалиованих 

пројеката од A 100,00% 112,52%     

% структура (од B)     40,69% 59,31% 

C. Укупан број дјелимично реализованих 

пројеката 14 

       
1.263.658,70  

          
786.858,00  

             
476.800,70  

% дјелимично реализованих пројеката (од A) 70,00% 66,48%     

% структура (од C)     62,27% 37,73% 

D. Укупан број у цјелости реализованих пројеката 6 

          
875.110,24  

            
83.361,40  

             
791.748,84  

% дјелимично реализованих пројеката (од A) 30,00% 46,04%     

% структура (од D)     9,53% 90,47% 

 
 

 

Најзначајнији пројекти у 2019. години у области друштвеног сектора су у домену улагања у 

сегменте друштвеног развоја: 

 
1. Реализован дио пројекта „Бијели спорт и културно-историјско наслијеђе са краја 19. вијека у 

функцији развоја туризма општина Рудо и Прибој” који треба да развије туристичку понуду 

базирану на промоцији културно историјског наслијеђа и развоја спорта. Кроз пројекат је  

саграђен тениски терен и едукована и цертификована 2 тренера за тенис.   

2. Завршена изградња зграде за социјално становање за 10 социјално угрожених породица са 

простора општине Рудо укупне вриједности 712.112,31 која је финансирана од стране 
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Министарства за избјегла и расељена лица РС у износу од 648.715.86 КМ, док је општине 

обезбједила 63.396,45 КМ (у вриједност није урачуната вриједност земље коју је општина 

уступила). 

3. Осигурана средства за превоз ученика у износу од 69.891 КМ од чега је општина осигурала 

износ од 60.891 а министарство око 9.000 КМ. 

4. Реализована Реконструкција трибина на градском стадиону Росуље укупне вриједности 

31.604,02 КМ од чега је општина осигурала 7.057,87 КМ, а остатак пројекат УНДП Мјесне 

заједнице у вриједности од  24.546,15 КМ. 

5. Реализован је пројекат увођења гријање у спортску дворану укупне вриједности 101.673 КМ од 

чега је општина осигурала учешће у износу од 45.665,73 КМ а остатак у вриједности од 

56.007,27 КМ УНДП ИЛДП. 

6. Реализован је пројекат Набавке ултразвучног апарата за Дом здравља „Др. Стојана и Љубица“ у 

Рудом вриједности 34.983,00 КМ од чега је 34.480 КМ осигурано од стране УНДП пројекта МЗ и 

од Министарства локалне управе и самоуправе РС и 650 КМ од општине Рудо.  

7. Кроз РеЛОаД пројекат од стране Удружења четворо и више дјеце реализован је пројекат „Сервис 

у кући“ у износу од 20.000 КМ од чега је општина осигурала суфинансирање од 5.253,00 КМ а 

УНДП 14.747 КМ. Кроз пројекат обучено је 12 геренто домаћица и набављена је потребна 

опрема за реализацију помоћи старим особама.   

8. Осигурана су средства за потребе угроженог становништва у стању социјалне потребе 

укључујући и средства за туђу његу и заштиту и друге трошкове у износу од 734.000 од чега је 

384.000 КМ осигурано из буџета а 327.970 КМ од Министарства.  

9. Кроз програм подршке породицама за свако новорођено дијете исплаћена су средства у износу 

од  25.600 КМ. Подржано је рођење 46 дјеце.  

10. Кроз пројекат УНДП МЗ реконструисана је омладинска сала. Вриједност пројекта 28.934,51 КМ 

од чега је општина обезбједила 8.116,87 а УНДП у вриједности 20.817,64 КМ. 

11. За подршку НВО сектору осигуран је укупан износ од 187.955,70 од чега је из буџета издвојено 

146.482 КМ, а кроз РеЛОаД пројекте осигурано 41.473,70 КМ. Подржана је општинска борачка 

организација, 14 пројеката на јавном позиву за НВО и 3 пројекта финансирана кроз РеЛОад, 

поред пројекта „Сервис у кући“. 

12. Осигурана средства за превоз уеченика и за стипендирање укупно 93 студента. 

 
 

Реализовани пројекти  из области друштвеног развоја доприносе  унапређењу јавних  услуга и 

сервиса, затим осигуравају помоћ осјетљивим и маргинализованим групама становништва, пружању 

подршке младима, као и изградњи спортске и културне инфраструктуре и организацији културних и 

спортских садржаја, као и опремању здравственог сектора, што уопште доприноси бољем и 

квалитетнијем животу грађана. 
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Сектор заштите животне средине 

 

У сектору заштите животне средине за 2019. годину планирано је 11 пројеката.  

За реализацију ових пројеката је планирано 903.600 КМ а издвојено је 629.152,04 КМ што је 

69,63% реализације у односу на планирани износ. У овом сектору средства која су намијењена за 

реализацију пројеката обезбјеђена су 21,28 % из буџета општине, а 78,72 % из вањских извора 

(Детаљне информације су приказане у табели у наставку текста).  

 

Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у 2019.  

                  години 

     ПРЕГЛЕД  (цијели и дјелимично ерализовани 

пројекти)  
Број пројеката Укупно Из буџета  

Из екстерних 

извора  

ПЛАНИРАНО         

A. Укупан број планираних пројеката 11 

          
903.600,00  

          
218.100,00  

             
685.500,00  

% структура финансираних од  A     24,14% 75,86% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ         
B. Укупан број у цијелости и дјелимично 

реализованих пројеката  

 

11 
          
629.152,04  

          
133.875,86  

             
495.276,18  

% у цијелости или дјелимично реализовани 

пројекти (од A) 100,00% 69,63%     

% структура (од B)     21,28% 78,72% 

C. Укупан број дјелимично реализованих 

пројеката  9 

          
530.696,86  

          
131.100,86  

             
399.596,00  

% дјелимично реализованих пројеката  (од A) 81,82% 58,73%     

% структура (од C)     24,70% 75,30% 

D. укупан број у цјелости завршених пројеката  2 

            
98.455,18  

              
2.775,00  

               
95.680,18  

% дјелимично реализованих пројеката (oд A) 18,18% 10,90%     

% структура (од D)     2,82% 97,18% 

 
 

Најзначајнији пројекти у 2019. години у области сектора заштите животне средине су у сегменту 

унапређења инфраструктуре и енергетске ефикасности: 

 

1. Уз подршку УНДП реализован је Пројекат Уређење објеката пејзажне архитектуре у износу од 

17.300 КМ, од чега је УНДП осигурао 15.000 КМ а општина Рудо 2.300 КМ. Кроз пројекат су 

замјењена стара стабла дрвореда у уском центру Рудог, уређена спомен плоча на улазу у град, 

извршена замјена клупа и поставка нових, извршена замјена старих канти за отпатке и 

постављен знак „Ја волим Рудо“, по узору на друге градове широм РС.  

2. За екологију одржавање, чишћење јавних површина и путева издвојено је 63.328 КМ. 

3. Извршена је Електрификација и уговорени радови за електрификацију повратничких насеља 

Опутница и Бишевићи у износу од 277.271,55 КМ од чега је општина издвојила 23.000 КМ а 

остало је осигурано из Фонда за повратак. 

4. У сарадњи са УНДП започет је пројекат „Управљање популацијом паса на простору општине 

Рудо“ кроз који је осигурана опрема и извршено опремање Ветеринарске станице Рудо у 

вриједности од 35.000 КМ, 

5. Пројекат Увођење ЛЕД расвјете – рата за отплату за 2019.  у износу од 37.104 КМ. 

6. Пројекат Реконструкција електро мреже (2019-2022) – финансирано од ЕД у износу од преко 

109.000 КМ 
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7. Пројекат Изградња паркинг простора у МЗ Рудо (2019) У склопу пројекта изградња зграде за 

социјално становање изграђен је паркинг простор за 12 аутомобила. Вриједност уређења преко 

80.000 КМ. 

 

3.3  Кључни резултати и остварени прогрес  

 
На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у извјештајном 

периоду, може се закључити да су годишњи резултати видљиви прије свега у области развоја 

пољопривреде и у области развоја друштвеног сектора. И даље су социјална издвајања изузетно висока, 

што је узроковано дугорочном лошом ситуацијом у општини Рудо.  

 

 

Економски развој 

 

Секторски циљ 1: Развој пољопривреде   

 

У 2019. години за остваривање овог циља општина је кроз различите подстицаје као мјере 

подршке пољопривредним произвођачима, које већ годинама примјењује кроз различите 

врсте подстицаја општина је додјелила на основу 722 одобрена захтјева ове године 161.443,82  

КМ, што је 20% мање захтјева у односу на прошлу годину и  у укупном износу примјетан је пад 

за око 9 % у односу на прошлу годину. 

 

Више у табели испод. 

 
Табела 5: Преглед додјељених подстицаја за пољопривредне произвођаче на простору општине Рудо по годинама  

р

б 
Врста подстицаја 

2019 2018 2017 2016 

Износ 

Број 

корис

ника 

Износ 

Број 

корисн

ика 

Износ 

Број 

корис

ника 

Износ 

Број 

корис

ника 

1 
За узгој – набавку приплодних 

јуница 

11.250 
 

41 
 

14.750 56 18.000 66 16.250 42 

2 За набавку музних грла 2.100 7 3.900 13 3.000 10 1.800 6 

3 

Премија за произведено и 

предато јагодичасто, бобичасто 

воће, шљиву и јабуку 

40.275,58 200 43.088,2

3 

277 48.634,28 279 26.857,8 149 

4 
За основна средства и опрему у 

пољопривредној производњи 

122 2 2.527,35 15 4.755 39 6.395,3 47 

5 
Премија за произведено и 

откупљено млијеко 
 

59.152,44 

70 61.460,6

9 

68-78 46.995,55 62-65 44.229,05 61-65 

6 
За набавку узгој и држање 

оваца и коза 

20.255 71 21.695 78 19.480 65 12.165 34 

7 За узгој и држање пчела 3.920 11 2.695 12 1.145 5 1.720 7 

8 За засијане површине 14.888,80 46 14.987,2

0 

62 15.086,40 50 10.169,40 50 

9 

За заснивање засада 

јагодичасог, бобичастог, 

јабучастог и коштуничавог 

воћа  

  653,62 4 1.310 7 14.867,00 16 

10 
За учествовање на 

пољопривредним сајмовима   

  150 2 50 1 0 0 

11 
За природно и вјештачко 

осјемењивање крава  

9.480 272 11.190 319 11.940 332 6.480 197 

12 
За пилиће коке носиље или 

кока носиље 

0 0 0  1.130 1 1.000 1 

13 
Подстицаји по другим 

основама 

0 0 0      

14 Подстицаји за запошљавање 0 0 89.086,7

9 

13 0 0 0  

 
 

Укупно  

161.443,82   722 266.186,
88 

 171.526,23  141.933,55  
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 Како би осигурали развој пољопривреде неопходна је адекватна путна инфраструктура, за коју је 

у 2019. години издвојено 450.295,40 КМ за асфалтирање путева и реконструкцију улице, за 

најмање 2000 директних корисника.  

 

 У 2019. години извршена је набавка нових 15 музних грла која су путем суфинансирања 

додјељена 15 корисника који ће бити кооперанти Задруге након покретања рада мини сиране, а 

било је и преко 272 корисника мјере за осјемењивање крава. Све ове мјере доприносе одржавању 

достигнутог нивоа производње млијека и повећању прихода од пољопривреде. Примјетан је пад 

броја домаћинстава која се баве производњом млијека, али и повећања броја музних грла по 

домаћинству.   

 

 У 2019. години започета су два дугорочна пројекта, која имају за циљ развој пчеларства и 

производњу шљиве, што ће додатно повећати могућност повећања прихода у пољопривреди. 

 

Секторски циљ 2: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

 

У 2019. години кроз пројекте реализовано је следеће:  

 

 Уз донаторска средства мапирана је и обиљежена инфраструктура за развој планинског и 

сеоског туризма уређењем и обиљежавањем планинарских стаза на подручју општине Рудо. 

 

 У погледу развоја туризма у 2019. години ЈУ за туризам и спорт Рудо потписала је уговор о 

реализацији прекограничног пројекта  који се реализује у партнерству са ТО Прибој „Бијели 

спорт и културно-историјско наслијеђе са краја 19. вијека у функцији развоја туризма општина 

Рудо и Прибој” који треба да развије туристичку понуду базирану на промоцији културно 

историјског наслијеђа и развоја спорта а кроз који ће бити изграђен тениски терен у општини 

Рудо. Кроз пројекат је изграђен тениски терен у Рудом а у плану је и обиљежавање 

бициклистичке стазе која ће се пружати старом трасом ћире. 

 

 Од 2020. Општина ће почети са имплементацијом пројекта Виа Динарика.  

 

Секторски циљ 3: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Поред пољопривреде реализовани су пројекти који развијају предузетништво и повећавају 

запошљавање.  

 

У 2019. години општина је финансирала запошљавање 3 приправника, и извршила улагање у 

инфраструктуру неперспективне војне имовине како би се осигурали услови за покретање производње у 

једном од напуштених објеката касарне. 

Уједно у Мини сирани се планира запошљавање 3 особе.  

Потписан је уговор и са Каритасом и Омладинском банком Мозаик у оквиру којих постоје мјере 

подршке предузетништву а чији ће резултати  бити видљиви у наредном периоду.  

И 2019. године успјеђно је одржан Сајам домаћих производа на којем је учешће узео велики број 

излагача из регије и Рудог. На овај начин се промовишу домаћи производи и посредно пружа подршка 

услужном и туристичком сектору у Рудом.  

 
 

Друштвени развој 

 

Секторски циљ 1: КВАЛИТЕТНИЈЕ И ПРИСТУПАЧНИЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

 

У циљу ублажавања посљедица негативних демографских кретања, што представља општи тренд у 

земљи, Општина Рудо је у 2019. години предузела значајне активности на побољшању услова за живот, 

рад и образовање дјеце и младих: 
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• Финансирања трошкова превоза ученика, који се суфинансира из буџета Општине и 

       Министарства.  

• Подржава набавка уџбеника за ученике чији су родитељи незапослени. 

• Осигуране стипендије за 93 студената.  

• Извршено увођење гријања у спортску дворану, коју СШЦ корити за извођење наставе 

      физичког. 

 

Поред значајне активне политике унапређења услова за образовање и живот младих на подручју 

општине присутан је негативан тренд односно смањење броја ученика у средњој школи у односу на 

почетну годину. 

 

Секторски циљ 2: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И СПОРТА 

 

Реализовани су пројекти унапређење инфраструктуре за развој спорта и културе уз подршку 

донатора (УНДП  МЗ и Министарства цивилних послова БиХ) и то: 

 Реконструкција трибина на спортском стадиону Росуље, увођење гријања у спротску дворану и 

изграђена Омладинска сала у Штрпцима. 

Осигурана подршка за функционисање 4 спортска клуба и културних секције као и подршка одржавању 

културних и спортских манифестација (Видаковићеви дани,  Петровдански дани, Руђански сабор 

фолклора, Светосавске свечаности). 

 

Секторски циљ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШВА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Примарну љекарску заштиту за становнике општине Рудо пружа Дом здравља „Др Стојана и 

Љубица“ за који је кроз пројекат обезбјеђен нови ултразвучни апарат за бољу дијагностику.  

 

Секторски циљ 4: ОСИГУРАЊЕ БОЉИХ УСЛОВА ЗА ЖИВОТ ОСОБА У СТАЊУ 

СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ 

 

Како би ублажила посљедице вишегодишњег лошег стања у општини Рудо и осигурала подршку 

најугроженијим становницима додјељују се различите врсте помоћи.  

 

• Општина Рудо је кроз различите видове социјалне помоћи преко Центра за социјални рад  

       општине Рудо осигурала новчану помоћ и подршку за 424 особе.  

• Од 2018. године уведена је мјера подршка породицама за новорођечад. У  2019. години  
       осигурана је помоћ за 46 новорођенчади.  

 
 

Секторски циљ 5: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ И САРАДЊЕ СА 

ЦИВИЛНИМ СЕКТОРОМ 

 

 У 2018. години општина Рудо је започела имлементацију РеЛОаД пројекта, кроз који су 

повећани капацитети НВО и општине за реализацију пројеката из развојне стратегије. У 2019. 

години кроз овај пројекат подржана су 4 пројекта у области обуке и преквалификације, заштите 

животне средине и културе. Сви пројекти су били у складу са   развојним приоритима из 

стратегије.  

 
СЕКТОР ЗАШТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
Секторски циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОРГАНИЗОВАНОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ   

 

• У оквиру овог стратешког циља уклоњене су и саниране 3 дивље депоније. 
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• Кроз пројекат реализован од стране Ватрогасне јединице Рудо, едуковано је 200 ученика о  

       значају заштите животне средине уз едукативне летке и плакате а све у сврху подизања свијести         

       о важности адекватног управљања отпадом.  

 

Секторски циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПРОСТОРУ 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

• Реконструисано је и уређено 100 м тротоара  

• Осигурана су средства за редовно одржавање путева и за екологију у износу од 63000 КМ 

• Извршена је замјена клупа, замјена старих стабала и едуковано100 дјеце и младих.  

• Извршена поставка 10 саобраћајних знакова  

• Извршена реконструкција електро мреже у повртничким насељима Опутница и Бишевићи 

 

 

Секторски циљ 3: ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА 

 

• Општина Рудо је у претходном периоду започела пројекат увођења ЛЕД јавне расвјете, кроз  

отплату и одржавање током 10 година. У 2017. години извршена је замјена и оправка цјелокупне 

мреже. У 2019. години исплаћена је годишња рата за замјењену расвјету.  

• Почело се са имплементацијом пројекта Управљање популацијом паса кроз који је опремљена 
       локална амбуланта за стерилизацију паса, 

 
 

3.4. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ И НИВО 

ИНТЕГРИСАНОСТИ 

 
У складу са планираним развојним приоритетима који су вертикално усклађени са стратешким и 

планским документима виших нивоа власти у извјештајном периоду су реализовани су започети 

следећи пројекти: Изградња зграде за стамбено становање, Електрификација повратничких насеља, 

Прекогранични пројекат „Бијели спорт и културно-историјско наслијеђе са краја 19. вијека у функцији 

развоја туризма општина Рудо и Прибој” и „Сајам домаћих производа Рудо 2019“.  

 

У погледу хоризонталне усклађености значајно је нагласити пројекте:  

 

- Из области економског сектора – подршка развоју пољопривредне производње, подршка 

предузетницима и малим и средњим предузећима директно доприноси повећању прихода 

становништва и општем повећању квалитета живота и животног стандарда, с једне стране, као и 

повећању расположивих јавних прихода са друге стране. 

- Организовање Сајма домаћих производа има снажан утицај  на друштвени сектор јер 

доприноси афирмацији и повезивању локалних и регионалних пољопривредника и 

предузетника, бољој интеракцији свих актера и унапређењу сарадње. 

- Изградња путне инфраструктуре (градских улица, локалних и некатегорисаних путева) ствара 

услове за развој пољопривреде у руралним подручјима и доприноси друштвеном сектору, 

односно побољшању услова живота грађана и безбједности у саобраћају,  повољно утиче и на 

економски сектор кроз бољу повезаност свих актера на тржишту али и приступачности 

пољопривредних површина, јер је општина изузетно разуђена и рурална. 

- Увођењем јавне ЛЕД расвјете унапређује се енергетска ефикасност, доприноси заштити животне 

средине, унапређује квалитет живота становника и позитивно утиче на економски аспект, јер 

смањује трошкове јавне расвјете, уз могућност њиховог издвајања за друге намјене. 

- Изградња комуналне мреже и других пројеката у области заштите животне средине директно 

доприноси унапређењу квалитета живота грађана у области друштвеног развоја, као и 

економском развоју општине. 
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3.5 Институционални капацитети Општинске управе и сарадње са битним актерима 

 

 
Почетком 2018. године  формиран је Одсјек за планирање и управљање развојем који у оквиру 

своје надлежности обавља послове управљања развојем општине Рудо укључујући економски, 

друштвени развој и заштиту животне средине. Одсјек има три запослена –Шеф Одсјека самостални 

стручни сарадник за управљање развојем, развојне програме и пројекте, Самостални стручни сарадник 

за имовинско-правне послове, урбанизам и припрему пројектних апликација, Самостални стручни 

сарадник за анализу и статистичко праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. Запослени у одсјеку 

имају одговарајућа знања и искуство и уз стално усавршавање и унапређење знања представљају 

оптималан тим за обављање послова управљања развојем у општини Рудо. Зависно од врсте пројеката, 

по потреби се формирају пројектни тимови који укључују и друге општинске службенике и спољне 

сараднике.  
 

У погледу имплементационих капацитета осталих актера (Пословни сектор, организације цивилног 

друштва и других актера који учествују или индиректно доприносе имплементацији Стратегије) постоји 

допринос али је неопходно унапредити овај вид сарадње и комуникације.  

 

У погледу изградње капацитета, општински службеници редовно похађају различите облике обуке 

зависно од потребе за изградњом капацитета. У 2019. години преко 35 полазника завршило је различите 

едукације из 22 врстe обука.  Службеници су прошли следеће видове обуке: 

 
 

Табела 6: Преглед похађаних обука од стране општинских службеника   

 

РБ 

Назив обуке  

Број 

одржаних 

обука 

Број 

полазника 

Интерне/екстерне 

обуке 

1 Семинари о рачуноводству 2 2 Екстерна 

2 Семинари о јавним набавкама  2 1 Екстерна 

3 Енергатска ефикасност  1 1 Екстерна  

4 Управљање пројектним циклусом 1 2 Екстерна  

5 Мјесне заједнице  2 3 Екстерна  

6 Стратегија  1 2 Екстерна  

7 Сарадња са цивилним сектором 2 1 Екстерна 

8 ПИМИС систем 1 2 Екстерна 

9 Развој мира Пробудућност 2 5 Екстерна  

10 Презентација јавних позива (прекогранични и други 

фондови) 

3 
2 

Екстерна  

11 Културно историјско наслијеђе  1 2 Екстерна 

12 Социјално становање (Законска рјешења) 2 2 Екстерна  

13 Унапређење саобраћаја у ЈЛС 1 2 Екстерна 

14 Животна средина – Стратегија  1 2 Екстерна 

15 Инспекција за храну  1 1 Екстерна 

16 Улога службеника за односе са јавношћу  1 2 Екстерна 

17 Едукација за фацилитаторе  1 2 Екстерна 

18 Културно историјско наслијеђе  1 2 Екстерна 

19 Жртве тортуре  1 1 Екстерна 

20 Стратегија борбе против корупције 1 1 Екстерна  

21 Безбједност дигиталних података  1 1 Екстерна  

22 Примјена прописа из борачко инвалидске заштите  1 1 Екстерна  
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Запосленима је неопходна континуирана едукација у свим областима које су прописане законом, 

посебно у случају измјена закона, али и едукација о програмском буџетирању, прије свега зато што им 

недостаје практично искуство у припреми таквог буџета. Увођење програмског буџетирања је један од 

кључних циљева у наредном периоду. Запослени истичу неопходност редовног похађања стручних семинара 

и саветовања, али и јачање додатних вјештина и знања.   

 

4. КЉУЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
На подручју општине Рудо према статистичким показатељима живи 7.237

1
 становника од чега је 

595
2
 запослених, док је незапослених 1200

3
 (подаци за 2018. годину). Податке о бруто домаћем 

производу за општине у РС званична статистика не публикује. Бруто домаћи производ у Републици 

Српској износи 8.739 КМ за 2018. годину 

 

Просјечна нето плата у Општини Рудо је 893
4
 КМ, што је више од нивоа републичког просјека (857 

КМ). 

 

Макроекономски индикатори показују да је у периоду имплементације стратегије развоја 

смањен је број запослених за 5, али је примјетан и изузено високо пад незапослених за цијелих 591 

односно 33% у односу на броја незапослених који траже посао у 2017. години. 

 

На основу анализе допунских индикатора а у циљу анализе остварења секторских циљева можемо 

истаћи неколико показатеља: број предузећа на 1000 становника је 17, број ученика на 1000 становника 

је 72.   

У складу са општим трендом у региону и смањењем броја становништва и у општини Рудо су 

изражене негативне тенденције у области виталне статистике тако да од почетка имплементације 

стратегије је присутан пад броја ученика у основној и средњој школи. 

 

У наставку је дат табеларан приказ макропоказатеља за полазну и извјештајну годину (или задњу 

годину за коју су подаци доступни). Попуњене су колоне за које су прикупљени подаци: 

 
ОСНОВНИ 

ИНДИКАТОРИ 
РАЗВОЈА 

Индикато

р 
Полазно стање Извјештајна година 

2018** 
Просјек РС** 

2017. 2018. 

Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж 

Становништво  

број 

 

7316 

 

3.700 

 

3.616 

 

7237 

 

3658 
 

 

3579 

 

1.153.0175 
 

 

563.187 

 

589.830 

Запослених становника  

број 

600 336 264 595 322 263 

266.309 147.106 119.203 

%  
  

 
  

 
55,30 44,70 

Незапослених 
становника 

 
број  

1.791 1.014 777 1.200 690 510 
96.005 46.856 49.149 

%  
  

 
  

 
48,80 51,20 

Укупан приход износ 14.860.5

40 

  13.571.00

6 

     

по глави 2031   
1.875 

  8.739   

Инвестиције на 

територији ЈЛС 

износ 1.617   

793 

     

Број предузећа/1000 
становника 

омјер 16   
17 

  27(+)   

Просјечна нето плата у 

КМ 

износ 844   

893 

  857   

Број ученика основних број 78   
72 

  116(+)   

                                                 
1 Градови и општине Републике Српске, 2019  Републички завод за статистику 
2 Извор: Градови и општине Републике Српске, 2019  Републички завод за статистику 
3 Извор: Градови и општине Републике Српске, 2019  Републички завод за статистику 
4 Градови и општине Републике Српске, 2019  Републички завод за статистику 
5 Процјена извор Завод за статистику РС, 2018. година 
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и средњих школа на 

хиљаду становника 

Социјални трансфери 
по глави становника 

по глави 99,42   
99,09 

     

Број љекара/1000 

становника 

омјер 1   

1  

  2(+)   

Износ реализованих 
средстава за приоритете 

из развојне стратегије 

износ    

2547291 

     

 
 

 

5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 

 
Реализација стратегије у 2019. години може се оцијенити одличном реализацијом, што показује 

96,61 % остварења започетих и у цјелости реализованих пројеката, те 18,64 % у цјелости реализованих 

пројеката у односу на укупан број планираних пројеката у извјештајном периоду.  

У погледу финансијске реализације стање се може оцјенити исто добро јер је остварење од 87,71 % 

односно указује да је планирање било реално.  

За реализацију пројеката/мјера из буџетских средстава је издвојено 47,39 % у односу на укупна 

реализована средства. У погледу „привлачења“ екстерних средстава проценат од 52,61% реализованих 

екстерних средстава указује на врло добро стање и показује да је Општина водила активну политику 

обезбјеђења екстерних средстава за реализацију пројеката у претходној години, али да је за додатно 

привлачење средстава потребно осигурати предуслове (техничку документацију, студије и сл.). 

 

Ако посматрамо остварење секторских циљева можемо констатовати да је највећи проценат 

реализације пројеката остварен у друштвеном а потом у сектору заштите животне средине.  

 

У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем битно је нагласити: 

 

 За општину Рудо 2019. година је била успостављања система прикупљања информација и 

праћења реализације пројеката и прилагођавања новој методологији. У наредном периоду 

потребно је додатно развити механизме управљања и праћења имплементације пројеката.  
 

 

Извјештај израдила:                                                                                   Одобрио: 

Јелена Кузмановић Шалипур 

 

6. АНЕКСИ 

 
• План имплементације Стратегије интегрисаног развоја 2019-2021. година 

• Извршење буџета за 2019. годину – Извјештај о реализацији буџета 

 

 
 

Број:  

Датум: _____________. године 


