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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 2015 ГОДИНУ 

 
 
 

Увод 
 
                   Досадашње искуство у обављању функције начелника општине ми 
непрестано указује да грађани, па чак и одборници, углавном не разумију, 
или имају погрешну представу о улози начелника у једној општини.Наиме, 
често се уз ову позицију веже неограничена моћ и самосталност при 
одлучивању, искључива одговорност за све у општини и тд.  
 
                 Међутим, посао начелника, као носиоца извршне власти општине, 
је дубоко проткан и условљен кроз структуру управе, оквир дјеловања 
проистиче из Устава, Закона и Статута Општине Рудо, а реализација се 
спроводи кроз рад функционера и административне службе у јединици 
локалне самоуправе. 
 
                  Према томе, постулати поступања начелника Општине на 
обављању послова из оквира локалне самоуправе базирају се  на 
спровођењу закона,  одлука и смјерница Скупштине општине, неопходној 
сарадњи општинске администрације са вишим нивоима власти, са 
Скупштином општине, са сусједним општинама, међународним институцијама 
и организацијама као и са другим институцијама, организацијама, 
удружењима и грађанима. 
 
                   Напомињем да нема успјешне реализације  Програма рада 
начелника, ако она није заснована и на подршци и мобилизацији свих 
расположивих ресурса општине.Нажалост, у нашој општини сви релевантни 
субјекти декларативно исказују подршку развојним пројектима који унапређују 
живот у нашој средини, а истовремено  многи, на крилима екстремне 
политичке острашћености и личних интереса појединаца, улажу максималне 
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напоре, не бирајући средства, да осујете сваки добар резултат активности 
начелника. 
                   
                    И поред предочених чињеница, пуну одговорност за реализацију 
Програма рада сносе  начелник, замјеник  начелника и начелници одјељења 
у административној служби општине – као носиоци послова, те су одговорни 
и за благовремене припреме свих материјала за извршавање овог Програма 
који треба да прођу верификацију СО-е Рудо. 
 
 
 
Локални развој, привреда, пољопривреда и туризам 
 
 

Раније детектован  проблем запошљавања у нашој општини, као 
примарни узрок одлива становништва и општег лошег економског стања, 
неминовно намеће обавезу начелнику општине да се у континуитету посебна 
пажња посвети управо овом проблему. 

 Сви смо свјесни чињенице да се ово постојеће стање може 
квалитетно промјенити само унапређењем локалног развоја у основним 
правцима: привреди, пољопривреди и туризму, а у складу са стратешким 
развојним опредјељењима општине.Истовремено, мора се објективно 
цијенити стање у држави и шира условљеност свеукупне економске 
ситуације, а самим тим и наше објективне могућности. 

 Предочићу  основне планиране активности у овој области за 
наредну годину.Већина тих активности представља наставак ангажовања из 
претходне године. 

 
 

 Планира се наставак активности на изградњи хидроцентрале „Мрсово“ 
на Лиму.По информацијама инвеститора, на прољеће 20015. је 
планиран почетак радова на приступним саобраћајницама и изградњи 
саме бране.Наш интерес је да као активни партнери-судионици у овом 
пројекту будемо укључени у процес реализације ове 
инвестиције.Локална управа ће се трудити да  максимално убрза и 
олакша све потребне административне процедуре које се односе на 
нашу општину.Са друге стране, Начелник ће се, у оквиру својих 
надлежности, заложити да се током спровођења активности на 
изградњи овог капиталног објекта, заштити интерес општине и грађана 
у поступку експропријације и заштити животне средине, те да се 
максимално укључи локална радна снага и наши пословни субјекти на 
пословима који то омогућавају. 
 

 Од ресорног министарства се очекује информација  о тренутном 
статусу и планираним активностима, по исказаном интересу и захтјеву 
Словачке компанија „Credo invest“ за изградњу двије мале, проточне,  
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хидроцентрале на Лиму (појединачне снаге око 9 Мw).У случају да се 
предметној компанији, уз позитивно мишљење СО-Рудо, додјели 
концесија, Начелник и општинска управа ће спровести све активности и 
процедуре које прате овај процес и о томе  правовремено 
информисати СО-е и јавност.   

 
 И поред доношења новог Закона о концесијама и чињенице да  

концесионар „Мале хидроелектране“, (који посједује двије изграђене 
мини хидроелектране на ријеци Сућеска у Стргачини) уплаћује 
концесиону накнаду на републички буџет – припадајући дио накнаде од 
90 % се не пребацује на општински рачун. Пошто до сада спроведене 
активности на линији: концесионар, ресорно министарство, општина 
Рудо и Правобранилаштво, нису уродиле разрјешењем овог проблема, 
Начелник је принуђен да судским путем, покретањем тужбе, заштити 
интерес општине и право на приходе од припадајућег дијела 
накнаде.Исто ће се урадити и у случају избјегавања плаћања накнаде 
од стране концесионара, а  по основу Закона о коришћењу природних 
ресурса у сврху производње електричне енергије. 
 

 Координисаним ангажовањем руководних органа „Нових аутодијелова“, 
„Нове Полимке“, ресорног министарства и Начелника општине, крајем 
2014 године је потписан споразум са заинтересованим инвеститором 
који је исказао интерес и спремност да ове фабрике стави у функцију и 
покрене производњу. Пратиће се реализација потписаних споразума и  
уколико се покаже да је ријеч о озбиљном инвеститору, општина ће 
дати пуну подршку и свој допринос у том правцу.Исто тако, ако 
инвеститор не испоштује своје обавезе и не одговори нашим 
очњекивањима, начелник ће се, у сарадњи са менаџментом ових 
фабрика и са ресорним министарством, поново ангажовати на 
изналажењу друих потенцијалних инвеститора. 
 

 Наставиће се преговори између општине Рудо и „Полиестер група“ 
д.о.о. Прибој, око евентуалног покретања производње у „Рудопласту“ 
до коначног утврђивања власништва над овим субјектом.Уколико 
правни оквир тренутне ситуације омогући, покренуће се активности у 
изналажењу и неког другог инвеститора заинтересованог за 
оживљавање ове фабрике. 
 

 На иницијативу неколико заинтересованих инвеститора, омогућена је 
локација за изградњу бензинске станице на Увцу, а општина ће у 
оквиру својих надлежности  пропратити реализацију овог пројекта.И од 
ове инвестиције се очекује да, у низу мањих пројеката, квалитетно 
допринесе развоју општине и смањењу незапослености. 
 

 У континуитету ће се грађанима и правним субјектима омогућити 
кориштење средстава из општинског револвинг фонда, водећи рачуна 
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да се та средства заиста намјенски користе и буду у функцији 
унапређења развоја и запошљавања. 

  
 И у 2015. години ће се пратити ефекти општинских подстицаја и 

правовремено реаговати на корекцијама и побољшањима Одлуке о 
подстицајима у пољопривреди.Издвајања из општинског буџета за ову 
намјену не би требала да имају претежно социјалну компоненту, већ 
би, прије свега, требала да стимулишу пољопривредне произвођаче на 
повећање производње. 
 

 Пољопривредна задруга „Увац-Рудо“ представља квалитетан ослонац 
за више пројеката у које је укључена наша општина, а који треба да 
унапреде пољопривредну производњу и омогуће повећање наших 
капацитета у у овој области.Реализација неких од ових пројеката се 
очекује у наредној години и Локална управа ће се, у сарадњи са 
задругом, потудити да се они успјешно спроведу. 

 
 У области туризма су се, захваљујући новом хотелу, „воденом ћири“ и 

спортској дворани,  стекли услови да се 2015. године крене озбиљније 
у дефинисању општине Рудо на мапи туристичке понуде регије.У 
контексту квалитетног побољшања туристичке понуде наше општине, 
налази се и пројекат реализације туристичког комплекса 
„Бијељевине“.Урађен је идејни пројекат овог комплекса, а у наредној 
години предстоје активности на анимирању потенцијалних донатора и 
инвеститора. 

 
 
Инвестиције, пројекти инфраструктуре  
 
 

 Програмска опредјељења рада Начелника општине  и локалне управе 
на пољу инвестиција и пројеката инфраструктуре у 2015. години  
базираће се на расположивим буџетским средствима и усвојеним 
планом капиталних инвестиција.Истовремено, наставиће се рад на 
изради пројеката  са којима се може аплицирати код различитих 
фондова и у различитим областима живота. 
 

 План капиталних инвестиција  ће свакако морати, због раније 
преузетих обавеза и потписаног споразума, да обезбједи и средства за 
пројекат реконструкције Дома здравља „Др Стојана и Љубица“ у 
Рудом.После низа година одлагања овог пројекта, ресорно 
министарство нас је обавјестило да ће се овај пројекат 
имплементирати наредне године. Остатак средстава ће се утрошити на 
пројекте које одобри СО-е усвајањем плана капиталних инвестиција, а 
на основу приједлога Начелника општине.  
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 Осим инвестиција које се планирају из општинског буџета, за 2015. 
годину је, од ресорног министарства најављена изградња нове зграде 
полицијске станице у Рудом.Такође, очекујемо и реализацију неких 
других пројеката који подразумјевају и учешће општине, као што је на 
примјер реконструкција објекта обданишта.Од донатора из Италије 
очекујемо њихов коначан став и обим евентуалне помоћи у овом 
пројекту. 
 

 Пошто немамо друге алтернативе, општина ће и даље константно 
вршити притисак на ЈП Путеви РС да коначно заврше радове на 
реконструкцији моста на Лиму у Рудом.Паралелно овим активностима, 
и даље ће се од Владе и ресорног министарства указивати на нужност 
изградње дионице регионалног пута Рудо-Миоче, десном обалом 
Лима. 

 

 Планира се наравно и наставак ангажовања према надлежним 
институцијама  са циљем рјешавања виталних инфраструктурних 
потреба повратничке популације и интерно расељених лица.У том 
контексту, општина ће се потрудити да буде обухваћена  пројектом  
државног и ентитетског министарства за избјегла и расељема лица у 
2015. години, а који подразумјева стамбено збрињавање по принципу 
социјалног становања.  

 
 
Образовање 
 

 Наставиће се уредно извршавање законских обавеза финансирања 
средње школе, као и помоћ из буџета основним школама за 
финансирање пратећих активности ових установа – одлазак ученика на 
школска такмичења, матурантске екскурзије и сл. 
 

 Пратиће се  рад и активности у основним и средњој школи, уз 
стимулисање њихове јавне и културне дјелатности. 

 

 Наставити финансирање превоза ученика, са обухватом и ђака из МЗ 
Стргачина. 

 

 Заједно са менаџментом школских установа радиће се на побољшању 
стандарда школа и реновирању школских објеката.Наредне године ће 
се покушати, уз помоћ министарста или неког дугог донатора, извршити 
неопходна реконстукција школе у Будимлији.Очекује се и реализација 
пројекта, у који је укључена општина са основном школом у Рудом, а 
односи се на реновирање зграде школе у циљу задовољења 
параметара енергетске ефикасности.Потребна техничка документација 
је већ урађена. 
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 Општина ће наставити са подршком студентима из наше општине, 
реализацијом студентских стипендија на основу скупштинске Одлуке.  
 

 
Здравство 
 

 Локална управа ће,  заједно са домом здравља ЈЗУ „Др Стојана и 
Љубица“ у Рудом, активно пратити евентуалне рефорске промјене у 
здравству Републике Српске, а које су најављене од стране ресорног 
министарства.Заједно са свим другим општинама регије исказан је став 
да се треба одлучно супротставити евентуалном пребацивању терета 
финансирања домова здравља на локалне заједнице. 

 

 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.  
 

 Општина ће финансијски помоћи рад Дома здравља у Рудом, у обиму 
опредјељених средстава из буџета. 

 
 
 
Култура и информисање 
 

 Планирано је да општина и у 2015. години,  као и до сада, сразмјерно 
својим финансијским могућностима, подржи културно стваралаштво и 
све културне манифестације које се организују на простору наше 
општине, кроз рад ЦКДП „Просвјета“ Рудо, СПКД „Просвјета“, Народне 
библиотеке  „Просвјета“ у Рудом, невладиних организација и 
удружења, школа и тд. 
 

 Организоваће се  пригодно обиљежавање државних празника и других 
датума који су од значаја за Републику Српску и општину Рудо.  

 

 У  склопу обиљежавања 100 година од 1. свјетског рата, у 2014 години 
је урађен пројекат пеконструкције Спомкен костурнице у Штрпцима, а 
наредне године ће се покушати изнаћи потенцијални спонзор-донатор 
који би нам помогао да се овај пројекат и реализује.  
 

 Пошто је у 2014 години, најзад дефинисана управљачка структура у 
Информативном центру  Рудо, инсистираће се од  наше локалне 
телевизије да се одговорно односи према својим обавезама и 
професионално одговори очекивањима грађана.Инсистираће се  да 
сви значајни догађаји у општини буду адекватно медијски пропраћени, 
да се сва актуелна питања из живота општине учине транспарентним и 
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равноправно отвореним за грађане, политичке и све друге 
субјекте.Истовремено ће се локална управа потрудити да редовно 
контролише намјенски и рационални утрошак опредјељених буџетских 
средстава овом кориснику. 
 
 

Спорт 
 

 Пратећи опредјељење одборника у СО-е Рудо, локална управа ће 
захтијевати од кровне општинске организације, у чијој је надлежности 
спорт, да максимално искористи све расположиве ресурсе и 
унаприједи афирмацију спорта на територији цијеле 
општине.Сматрамо да је и стављање у функцију спортске дворане, 
додатно повећало потенцијале за анимирање и укључивање младих из 
свих МЗ у спортски развој општине. 

 У оквиру својих могућности, локална управа ће пружити подршку 
спортским колективима наше општине у такмичењима, као и  и учешћу 
на МОСИ играма. 

 Инсистираће се да општинска спортска организација своје капацитете 
и расположиву спортску опрему (рафтинг чамце и пратећу опрему, 
бицикла, спортске терене и тд.) учини доступним свим грађанима 
општине за спортске и рекреативне активности. 

 
 
Урбанизам и стамбено-комунални послови 
 

 

- Усвојени Просторни план општине, омогућио је да општина 2014. 
године крене у израду Зонинг плана Рудог.Коначна реализација овог 
плана се очекује у 2015. години.Пошто је ријеч о плану који има и 
спроведбени карактер, његовим усвајањем општина Рудо ће се 
сврстати у ред ријетких општина које су успјеле да у доброј мјери 
надомјесте недостатак просторно планске документације.У наредном 
периоду ће се сагледати потреба и могућности општине и за израдом 
детаљних планских докумената. 
  

- Наставиће се примјена донешених одлука, програма и правилника из 
области комуналних послова.Путем инспекцијског надзора ће се 
пратити њихова реализација, оцјењивати ефекти и по потреби 
упућивати приједлози СО-е за њихову евентуалну доградњу или 
корекцију. 

 

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

 У 2015. години ће се наставити  са континуираним стручним 
оспособљавањем и усавршавањем упосленика, са циљем унапређења 
функционисања општинске управе, и усаглашавања са новим 
законским рјешењима која се односе на рад јединица локалне управе. 
 

 Наредне године се планира и попуна упражњених мјеста у општинској 
администрацији.Пошто једно радно мјесто није попуњено након 
преране смрти службеника у 2014. години, а у 2015. години три радника 
стичу услове за остваривање права на пензију, извршиће се пријем 
нових радника на та упражњена мјеста у општинској администрацији. 

            
 

 Начелник, је у име локалне управе у највећој мјери предлагач аката из 
Програма рада Скупштине општине Рудо за 2015. годину, што указује 
на нашу обавезу да правовремено и ефикасно припремимо  
материјале за одборнике. 

 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Закључак 
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Предочени програм рада Начелника за 2015. годину представља 

наставак активности на општим смјерницама које су трасиране на почетку 
овог изборног мандата, а све са циљем да се створе мјерљиви,  квалитетни 
помаци  у развоју наше општине. 

Финансијску подлогу за редовно функционисање и покретање 
развоја, наравно, представља буџет општине, који, у складу са дефинисаним 
опредјељењима,  мора да садржи  развојну, али  истовремену и социјалну 
компоненту.Буџет за 2015. годину је програмски управо тако и конципиран, 
међутим евидентно је да  у нашој општини постоји тенденција сталног раста 
обавеза за подмиривање социјалних потреба.Узроци ове тенденције се 
огледају, прије свега, у старењу популације општине, малој стопи наталитета, 
одливу младог, радно способног, становништва због немогућности 
запошљавања, депопулацији села и опште лошој економској ситиацији. 

Оваква ситуација, како у општини, тако и у ширем окружењу, 
поново упућује на нужност удрживања свих потенцијала општине на путу 
економског опоравка и развоја. 

 
                       Наведене програмске смјернице за дјеловање начелника и 
локалне управе у 2015. 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. 

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