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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА РУДО 
НАЧЕЛНИК 
 
На основу члана 49 Статута Општине Рудо („Службени гласник општине Рудо 
бр. 5/13 – пречишћени текст“) начелник Општине Рудо, доноси: 
 
 
 

П Р О Г Р А М  Р А Д А 
НАЧЕЛНИКА ЗА 2014 ГОДИНУ 

 
 
 

Увод 
 
                   Често се стиче утисак да се уводне напомене, као саставни дио 
програма рада начелника општине,  понављају из претходних година и да 
зато нису неопходне.Међутим, ја ипак сматрам да се прије изношења 
конкретних планова у програму рада начелника, одборници и грађани, ради 
бољег разумјевања,  морају подсјетити  постулата на којим се заснива рад 
начелника општине. 
 
                  Дакле, оперативни оквир за реализацију Програма рада начелника 
општине Рудо, као носиоца извршне власти општине, проистиче из Устава, 
Закона и Статута Општине Рудо, а реализација се спроводи кроз рад 
функционера и административне службе у јединици локалне самоуправе. 
 
                  Постулати поступања начелника Општине на обављању послова 
из оквира локалне самоуправе засновани су на спровођењу закона,  одлука и 
смјерница Скупштине општине, неопходној сарадњи општинске 
администрације са Скупштином општине, са вишим нивоима власти, са 
сусједним општинама, међународним институцијама и организацијама као и 
са другим институцијама, организацијама, удружењима и грађанима. 
 
                   Дугорочна стратегија развоја општине Рудо, као стратешки 
документ развоја, захтјева од начелника општине да своје активности 
спроводи у духу реализације планираних смјерница развоја.  
 
                   Реализација  Програм рада начелника у великој мјери се заснива  
и на мобилизацији свих расположивих фактора у општини, а пуна и коректна 
сарадња са Скупштином Општине Рудо представља основ за пуну 
имплементацију пројектованих задатака. 
 
                   Усвајањем Програма рада, начелник, замјеник  начелника и 
начелници одјељења у административној служби општине – као носиоци 
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послова - сносе пуну одговорност за његову реализацију, те су одговорни и за 
благовремене припреме свих материјала за извршавање овог Програма који 
треба да прођу верификацију СО-е Рудо. 
 
 
 
 
1.  Локални развој, привреда, пољопривреда и туризам 
 
 

Постојеће стање у овој области и вишегодишње економско 
назадовање општине Рудо, намеће начелнику општине да у свом програму 
рада за сваку годину, па и 2014-у посебан акценат посвети планираном   
дјеловању на унапређењу ове области.Спроведене и започете активности у 
2013. години су дале прве ефекте на рјешавању суштинског проблема који 
оптерећује нашу локалну заједницу, али сложеност и значај ове 
проблематике  намеће и даљу континуирану ангажованост на њеном 
рјешавању. 

 
Поучени ранијим искуством, не можемо се превише ослањати на 

помоћ неког другог и не смијемо анемично, као пуки посматрачи, очекивати 
да ће се ово стање,  тек тако, само од себе, промјенити и унапредити. 
Напротив, увјерен сам да  се локални развој и запошљавање могу 
поспјешити, прије свега,  максималним улагањем властитих напора.Наравно, 
активности начелника и општинске управе могу дати пуно  боље  резултате 
под условом да буду координисане и пропраћене адекватним укључивањем 
свих постојећих ресурса и субјеката. У том смислу, озбиљно сучељавање са 
овом проблематиком и рад на унапређењу стања у овој области, требало би, 
у позитивном смислу,  да анимира и све политичке субјекте у нашој општини, 
без обзира да ли припадају „позицији“ или „опозицији.Ово истичем због лошег 
искуства из претходне године и поново позивам све политичке факторе наше 
општине, да занемаре ситно-политичке и личне интересе када је у питању 
проблематика која у највећој мјери отежава  живот свих људи у општини. 

 
У 2014. години, у складу и са стратешким планом развоја општине,  

наставља се са ангажовањем у  три  основна правца у овој области: 
привреда, пољопривреда и туризам, а конкретне активности које нам 
предстоје су:  

 
 

 Хидроенергетика 
 

Хидроенергетика је привредна област која је до сада нашу 
општину дотицала само посредно, преко хидроцентрале „Вишеград“.Сада се 
ту стање у значајноj мјери мјења и унапређује, па се искориштавањем наших 
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властитих хидропотенцијала може у будућности  очекивати позитиван ефекат 
на цијелу привреду општине. 

 

- Тежиште развоја у хидроенергетици представља хидроцентрала 
„Мрсово“ на Лиму.У 2014. години се очекује почетак изградње 
овог значајног објекта.Начелник и општинска управа морају се 
ангажовати у процесе на свим секторима које са собом отвара 
реализација оваквих капиталних објеката.Прије свега, намеће се 
обавеза пуног укључивања у процес предстојеће 
експропријације и правичног обештећења наших грађана чија се 
имовина налази у зони будуће акумулације, затим нам предстоји 
контрола и инсистирање на спровођењу свих обавезних мјера у 
области заштите животне средине, као и других обавеза од 
стране инвеститора.Поред овога, неопходно је истицати потребу 
општине на максималном укључивању локалне радне снаге на 
пословима који то омогућавају, а са друге стране покушати 
заједничким снагама рјешавати и неке инфраструктурне потребе 
општине.Истовремено реализација овог пројекта пружа прилику 
и многим нашим пословним субјектима, посебно из сектора 
услужних дјелатности, да искористе и унапреде своје 
пословање.  

 

- Концесионар „Мале хидроелектране“, као што је познато, 
посједује двије изграђене мини хидроелектране на ријеци 
Сућеска у Стргачини.Нови Закон о концесијама је, напокон, 
дефинисао износ  концесионе накнаде који припада локалној 
заједници, али је је остао и даље неријешен проблем плаћања 
накнаде по основу Закона о коришћењу природних ресурса у 
сврху производње електричне енергије.И у 2014. години се на 
линији: ресорно Министарство – Концесионар - општина Рудо 
мора инсистирати на рјешењу ове обавезе.То је предуслов да би  
овом концесионару СО-е Рудо дала позитивно мишљење за 
додјелу концесиоје за изградњу и треће мале хидроцентрале у 
Стргачини, на ријеци Радојни.  

 

- Словачка компанија „Credo invest“ је у току 2013. године исказала 
интерес да гради једну или двије мале, проточне,  
хидроцентрале на Лиму (појединачне снаге око 9 Мw).У наредној 
години начелник и општинска управа, у координацији са 
ресорним министарством, мора наставити активности које улазе 
и процес ка евентуалној додјели концесије за ове пројекте и о 
томе правовремено информисати и укључити СО-е.   
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 Постојећи индустријски субјекти 
 

- Пошто је Влада РС крајем 2013. године огласила продају 
фабрике „Нови Аутодијелови“ и како није било заинтересованих  
купаца, општина Рудо се у 2014. години мора интезивно 
укључити у овај процес, заједно са менаџментом 
фабрике.Имајући у виду крајње неодговоран и бахат досадашњи 
однос Владе према овом субјекту од великог значаја за општину, 
ми се морамо ангажовати на налажењу озбиљног инвеститора 
који би исказао спремност да потенцијале ове фабрике стави у 
функцију и покрене производњу – у било ком сектору.У 
противном, постоји објективна опасност да фабрику за мали 
новац купе мешетари без намјере да оживе фабрику, већ да се 
лично окористе препродајом имовине. 

 

- Када је ријеч о фабрици „Нова Полимка“, претходне године  
општина Рудо није имала никакве могућности да утиче на 
рјешавање постојеће проблематике и на евентуално креирање 
неког новог аранжмана, који би бар дијелом покренуо 
производњу у овој фабрици.Покушаћемо у 2014. години да у 
својој режији повежемо постојећу управу ове фабрике са 
потенцијалним партнерима који су заинтересовани за неки 
пословни аранжман.Истовремено, очекујем да ће Влада РС, као 
и у случају „Нових Аутодијелова“ огласити продају и овог 
предузећа и општину довести у исту позицију, као и у 
претходном случају. 

 

- Пошто је судски процес око утврђивања власништва над 
фабрикама „Рудопласт“ и „Декорпласт“ доведен у ћорсокак и не 
види му се крај, начелник и општинска управа у претходној 
години су се ангажовали на тражењу излаза из ове ситуације.У 
2014. години ћемо наставити са активностима које укључују 
преговоре на релацији: привредни суд – стечајни управник -  
„Полиестер“ – општина Рудо, а које би требало да омогуће 
општини Рудо да располаже овим субјектима до окончања 
судског поступка.Постојећа ситуација ником не одговара, објекат 
се интезивно девастира и пропада, а са друге стране постоји 
спремност  компаније „Полиестер“ из Прибоја да у „Рудопласту“ 
покрене производњу, чекајући исход судског спора око 
власништва. 
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 Истраживање руде никла 
 

 Имајући у виду да би реализација овог пројекта имала изузетан 
значај за развој општине, наставиће се са активностима за додјелу концесије 
за истраживање налазишта никла на Вардишту и дјелу општине 
Рудо.Наравно, због присутне политизације и различитих мишљењима о 
могућим  утицајима на животну средину, сва процедура се мора спроводити 
са пуним укључивањем струке и јавности у цијели процес. 

 
 
 

 Пројекат Владе РС – текстилна индустрија 
 

 Влада РС и предузеће „Никола Тесла“ су исказали намјеру да  
током 2014. године наставе и интезивирају активности са њемачким 
инвеститорима на пројекту запошљавања у текстилној индустрији.Општини 
Рудо је предочено да се ради на  формирању  кластера на подручју 
горњодринске регије, који би свакако обухватио и нашу општину са једним 
погоном.У претходној години, локална управа је учинила све да се укључи у 
овај пројекат и најуспјешније је спровела прве тражене кораке. 

 
Озбиљност и динамика овог великог подухвата искључиво зависи 

од саме Владе и предузећа „Никола Тесла“, а локална управа ће у оквиру 
свог учешћа  све учинити да  допринесе реализацији пројекта. 
 

 

 Подјела војне имовине у БиХ 
 

По најавама релевантних политичких фактора у БиХ, у 2014. 
години се напокон очекује подјела војне имовине у држави.Ако се заиста уђе 
у овај процес, општина Рудо се мора aктивно укључити инсистирајући на  
имовини, земљишту и објектима, која се налази у нашој општини. 

 
Прикључивањем ове имовине постојећим привредним ресурсима, 

могао би се значајно   повећати општински потенцијал за привлачење 
заинтересованих инвеститора, а Гојава би заиста могла да се дефинише као 
озбиљна бизнис-зона. 

. 
 
 

 

 Пољопривреда 
 

У 2014. години се мора наставити са започетим активностима на 
унапређењу пољопривредне производње.Формирањем пољопривредне 
задруге, у чијем саставу послује и хладњача на Увцу, стекли су се повољни 
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услови за подстицање развоја, прије свега у воћарству, али и у другим 
областима пољопривреде.Локална управа ће се потрудити да задрузи 
помогне у обезбјеђењу и дефинисању пословних контаката и аранжмана са 
стратешким партнерима, затим повећању властитих капацитета, као  и 
проширењу дјелатности на више подручја из области пољопривреде и других 
грана привређивања. 

 
Ресорно министарство, задружни савез и међународне 

организације, су исказали пуну подршку формирању задруге и настојањима 
локалне управе  да унапреди пољопривредну производњу на општини.Ова 
подршка се може очитовати у организацији више едукативних, стручних 
предавања из области пољопривреде, као и учешћем у већем броју пројеката 
за унапређењем стања у овој области. 

 
Планира се, у сарадњи са ресорним министарством,  формирање 

и једног мањег огледног засада са више сорти малина, уз практичну примјену 
свих агротехничких мјера. 

 
Локална управа ће будно пратити ефекте општинских подстицаја и 

правовремено реаговати на корекцијама и побољшањима Одлуке о 
подстицајима у пољопривреди.Истовремено ће се и даље водити рачуна  да 
расположива средства из општинског револвинг фонда морају  бити 
искључиво у функцији поспјешивања развоја, са адекватним обезбјеђењем 
кредитних аранжмана. 
 

 Туризам 
 

Изградњом новог хотела у Рудом, стављањем у функцију „Воденог 
ћире“ и дефинисањем туристичког ресора у новој туристичко-спортској 
организацији  - направили су се почетни кораци на формирању туристичке 
подлоге наше општине. 

 
У сљедећој години се намеће обавеза локалне управе да 

дефинисане субјекте и расположиве туристичке ресурсе покуша да повеже са  
туристичким потенцијалима у нашем окружењу и да у том туристичком 
мозаику и општина Рудо нађе своје препознатљиво мјесто. 
 

. . .  
 

Као и увијек, наведене програмске смјернице за дјеловање 
начелника и локалне управе у 2014. години у овој области, представљају 
приоритет, али  не искључују  активности начелника и на другим правцима 
који могу бити актуелни, или се појавити у овом планском периоду. 
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2.  Инвестиције, пројекти инфраструктуре  
 
 

Активности начелника општине и локалне управе на пољу 
инвестиција и пројеката инфраструктуре у 2014. години  базираће се на 
расположивим буџетским средствима и усвојеним планом капиталних 
инвестиција – са једне стране, а са друге стране ће се за реализацију 
одређених пројеката покушати обезбједити помоћ од донатора ван општине. 

 
Пошто је пред нама изборна година, треба водити рачуна да се 

реализација капиталних инвестиција не искориштава у политичке, 
предизборне  сврхе.Не подржавам популистички приступ код дефинисања и 
одабира капиталних инвестиција, јер се на тај начин покушавају задовољити 
ситни интереси грађана-гласача, а при том се губи из вида значај одређеног 
пројекта за ширу заједницу.Предност, свакако треба дати оним пројектима 
који рјешавају виталне проблеме за више корисника на одређеном подручју. 

 
У овој години и  Скупштина ће морати да заузме озбиљан став  

око неколико крупних капиталних захвата,  као што су: 
 

- Спортска дворана у Рудом.Извршена су потребна 
испитивања изведених радова и урађена је комплетна 
техничка документација, чиме су се створили услови за 
завршетак дворане и њено довођење у функцију 

- Израда недостајуће просторно-планске документације у 
општини, што је законска обавеза и сљедећи корак након 
усвојеног просторног плана 

-  Реконструкција примарних локалних путева на подручју 
општине Рудо  

- Наставак активности на реновирању централних и 
подручних школа   

- Реновирање канцеларија мјесних заједница 

- Наставак активности на легализацији и санацији мјесних 
водовода 

- Изградња отвореног амфитеатра са спомен бистом 
Милошу Видаковићу, на тргу у Рудом, као и уређење 
„Партизанског гробља“  

 
 У 2014. години се мора наставити са притиском на ЈП Путеви РС 

да коначно заврше радове на реконструкцији моста на Лиму у Рудом. 
 
 Истовремено, инсистираће се код Владе РС и ресорног 

министарства  на реализацији нашег захтјева,  који је упућен прошле године, 
а односи се на потребу изградње дионице регионалног пута Рудо-Миоче, 
десном обалом Лима.  
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 Претходне године је, за 2014 – у, од стране ресорног Министра, 
поново најављена изградња зграде Полицијске станице у Рудом.Локална 
управа треба да учини све како би потпомогла реализацију овог пројекта 
обезбјеђењем адекватне локације и ажурним односом  администрације у 
процедури издавања потребних одобрења.  

 
 Исто тако, поново је најављена реализација пројекта реновирања 

Дома здравља „Др Стојана и Љубица“, а што изискује учешће наше општине 
у износу од око 120.000,00 КМ. 
 
                    Паралелно наведеним активностима, начелник и локална управа 
ће се трудити да у координацији са надлежним институцијама и могућим 
донаторима обезбједи реализацију пројеката који се односе на задовољење 
основних  потреба повратничке популације и интерно расељених.Прије свега 
се то односи на електрификацију насељених мјеста, на изградњу 
индивидуално-стамбених објеката и реконструкцију локалних путева. 
 
                     Такође ће се наставити са започетим контактима око могуће 
подршке на реализацији пројекта реконструкције зграде обданишта у Рудом. 
 
 
 
3.  Друштвене дјелатности 
 
 
 

 Образовање 
 

- Наставља се са праћењем рада и активности у основним и средњој 
школи, уз пружање помоћи у организацији рада и другим видовима 
активности ових установа, 

 

- Подржавати јавну и културну дјелатност школа и стимулисати њихову 
сарадњу са мјесним заједницама и Општином; 

 

- Радити на побољшању студентског стандарда реализацијом 
студентских стипендија на основу нове скупштинске Одлуке.  

 

- Наставити финансирање превоза ученика, са обухватом и ђака из МЗ 
Стргачина. 
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 Култура, физичка култура и спорт 
 
 

- У складу с финансијским могућностима, као и до сада, планира се  
помагање културног стваралаштва и манифестације које се организују 
на простору наше општине, 

 

- Организоваће се  пригодно обиљежавање државних празника и других 
датума који су од значаја за Републику Српску и општину Рудо. У 2014. 
години се посебан акценат мора дати на обиљежавању  100 година од 
почетка 1. свјетског рата.Већ су започете одређене активности у овом 
правцу између општина Чајетина, Прибој и Рудо.Локална управа се 
мора потрудити да, у склопу обиљежавања овог значајног датума, на 
прави начин буде  третирана општина Рудо са спомен костурницом у 
Штрпцима. 

 

- Од  наше локалне телевизије ће се захтјевати да освјежи, обогати и 
квалитетно унапреди свој програмски садржај, а да у сусрет 
парламентарним изборима буде равноправно доступна свим 
политичким факторима у нашој општини и да сва значајна питања и 
догађања у општини учини транспарентним за јавност.  

 

- Инсистираће се да општинска спортска организација уложи напоре на 
развоју и афирмацији спорта на цијелој општини, да настави пружати 
подршку спортским колективима и масовном спорту као веома 
значајној области друштвеног живота, и да ради на побољшању 
спортске инфраструктуре кроз санацију и адаптацију постојећих и 
изградњу нових спортских објеката и терена за мале спортове. 

 
 
 

 Здравство 
 

- У склопу најављених реформи у здравству републике Српске, локална 
управа се, заједно са менаџментом ЈЗУ „Др Стојана и Љубица“, мора 
активно укључити у овај процес и борити за што повољнији статус 
Дома здравља.Такође, у сарадњи са другим општинама учинити све 
да се осујети покушај Владе и ресорног министарства да се терет 
финансирања у што већем обиму пребаци на општине. 

 

- Наставиће се са активностима које треба да омогуће измјештање 
Центра за дневни боравак дјеце са посебним потребама из простора 
који се тренутно користи у старом објекту Дома здравља, а да би се тај 
простор могао искористити на економским основама.  
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4.  Урбанизам и стамбено-комунални послови 
 

 

- Доношењем  Просторног плана општине Рудо, створили су се услови 
да се у 2014. години настави са   израдом  планова нижег реда, како би 
се  извршило комплетирање недостајуће просторно планске 
документације.То подразумјева и процјену потреба за израдом 
детаљних планских докумената. 

 

- Пратитиће се  примјена донешених Одлука из области комуналних 
послова, програма и Правилника и вршити адекватан инспекцијски 
надзор. 

 

- Редовно ће се вршити контрола заузимања и кориштења јавних 
површина,  све јавне, зелене и рекреативне површине континуирано 
одржавати и уређивати  

 

- У 2014. години треба извршити дератизацију на општини и наставити 
са адекватним рјешавањем  проблема паса луталица 

 
 
5.  Општинска администрација 
 

- У циљу унапређења функционисања општинске управе, начелник 
општине ће посебну пажњу обратити на стручно оспособљавање и 
усавршавање упосленика, на поштовање процедура Закона о јавним 
набавкама које закон предвиђа, посебно за све капиталне пројекте, на 
побољшању транспарентности и протоку информација унутар 
администрације и према грађанима, коришћењем медија и општинске 
Web-странице, као и на пријем грађана кад год је то могуће, те 
обезбјеђење пуне ангажованости служби код којих се рјешавају њихови 
захтјеви. 

 

- Пошто је  начелник, заједно са службама, у највећој мјери предлагач 
аката из Програма рада Скупштине општине Рудо за 2014. годину, 
трудићемо се  да правовремено и ефикасно припремимо предметне 
материјале.Осим планираних активности у овом сегменту, Скупштина 
општине  ће бити у прилици да разматра и друге акте за чијом израдом 
се појави потреба. 

 

- Наставиће се са активностима на праћењу рационалног и ефикасног 
функционисања општинске администрације кроз анализу 
систематизованих радних мјеста, као и преиспитивање постојеће 
организације. 
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 Закључак 

          
        
Активности начелника и општинске администрације које се 

планирају овим програмом рада за 2014. годину, треба суштински да дјелују  
ка побољшању укупног амбијента за  развој у општини и представљају 
логичан наставак  трасираних опредјељења за овај мандатни период. 

 
Буџет за 2014. годину, једним дијелом има развојни карактер, 

обезбјеђењем средстава за капиталне и инфраструктурне пројекте, за 
подстицаје у пољопривредној производњи и кредитирање приватног 
предузетништва, а другим дијелом је задржан и социјални карактер у 
најширем смислу.  

 
Начелник ће, у складу са својим надлежностима и овлаштењима, 

као наредбодавац извршења Буџета општине  за 2014. годину, предузимати  
све активности у циљу праћења, остварења и законитог трошења буџета, и о 
томе редовно извјештавати Скупштину општине.  
 

Административна служба ће истрајно радити разне  пројектне 
апликације и конкурисати  код ресорних министарстава, међународних 
организација и донатора. 

 
 
 
 
                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ РУДО 
 
 Рајак Рато, дипл.инж.арх. 
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