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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА РУДО
НАЧЕЛНИК

На основу члана 49 Статута Општине Рудо („Службени гласник општине Рудо
бр. 3/05“) начелник Општине Рудо, подноси:

ИЗВЈЕШТАЈ О Р А Д У
НАЧЕЛНИКА ЗА 2015 ГОДИНУ

По устаљеној пракси, извјештај о раду начелника општине за 2015
годину конципиран је на основу смјерница из усвојеног плана и програма
рада начелника за 2015 годину, те представља преглед спроведених
активности на реализацији овог плана и програма, а обухвата и неке друге
активности које нису биле посебно предвиђене планом и програм рада.

Локални развој, привреда, пољопривреда и туризам
У ограниченим могућностима дјеловања због лоше економске
ситуације у Републици Српској, уложени су максимални напори да се у нашој
општини унапреди стање у овој области, углавном користећи властите
потенцијале и средства која смо имали на располагању.
Слиједи преглед спроведених активности у 2015 години:


Током 2015 године су спровођене редовне активности на изградњи
хидроцентрале „Мрсово“ на Лиму.Ове активности су синхронизовано
биле усмјерене на неколико праваца.
Један правац представља добијање концесије на каменолом и
потребних одобрења за експлоатацију камена са локалитета
„Варда“.Ове активности су окончане и инвеститор је након тога урадио
и приступни пут за каменолом.
Други правац дјеловања је био опредјељен на изградњи приступних
саобраћајница и моста преко Лима, а који су неопходни због грађења
саме бране.На овим пословима инвеститор је, као извођача радова,
ангажовао компанију „ТEREX inženjering“ d.o.o. из Бијељине.Послови су
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при крају, а може се констатовати да је извођач испоштовао жељу
општине и инвеститора и у ове радове је максимално укључио локалну
радну снагу.
Треће поље активности у склопу пројекта изградње ХЕ Мрсово, које су
спровођене у 2015 години, представља поступак експропријације за
потребе будуће акумулације.Носиоци овог посла су Републичко
правобранилаштво и Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове.Поступак на идентификацији и попису имовине од
стране вјештака је у великој мјери завршен и отпочело се са
утврђивањем накнада за експроприсану имовину.Износи првобитно
понуђених накнада за имовину која се експроприше изазвали су
незадовољство власника имовине која се налази у обухвату
експропријације.Локална управа се укључила у овај процес, ангажујући
се на заштити интереса грађана, пружањем логистичке и правне
подршке.
Четврти сегмент дјеловања инвеститора ХЕ Мрсово у овој години
односио се на избор главног извођача радова на изградњи саме
хидроцентрале.Током 2015 године, више заинтересованих (углавном
страних) извођача је обилазило локацију будуће ХЕ и прикупљало
информације које су неопходне да би сачинили своје понуде.Пошто се
на прољеће 2016 године планира дефинитивни почетак радова,
инвеститор ће до тада одабрати извођача радова и потписати уговор.


На самом крају 2015 године, општину Рудо је контактирао представник
словачке компаније „Credo invest“, обавјештавајући нас да су Влади РС
поднијели самоиницијативну понуду за додјелу концесије за изградњу
једне, мале, проточне, хидроцентрале на Лиму (снаге око 9 Мw).Ријеч
је о МХЕ у зони Јелића, а због компликованих међудржавних
процедура, одустали су од друге МХЕ у зони Сјеверина.
Политика додјеле концесија подразумјева и обавезу да о томе своје
мишљење искаже СО-е Рудо, а то се може очекивати у 2016 години.



У 2015 години, концесионар „Мале хидроелектране“, (који посједује
двије изграђене мини хидроелектране на ријеци Сућеска у Стргачини)
је редовно измиривао плаћање концесионе накнаде на републички
буџет, а припадајући дио накнаде од 90 % је пребациван на општински
рачун.Када је ријеч о случају избјегавања плаћања накнаде од стране
овог концесионара, по основу Закона о коришћењу природних ресурса
у сврху производње електричне енергије, ова пракса је настављена и у
2015 години.Општина Рудо је, путем правобранилаштва, поднијела
тужбу за утврђивање ове обавезе и накнаду штете.Суд је ангажовао
судске вјештаке и већ два пута одложио заказано рочиште.Сљедеће
рочиште је заказано за 21.01.2016 године.



У 2015 години, Основни суд у Вишеграду је, у извршном поступку
тражиоца извршења Пореске управе ЕС, ради дуговања АД „Нове
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Полимке“ од 51.675,20 КМ, извршио продају непокретности ове
фабрике.Продата је имовина фабрике која подразумјева објекте и
земљиште, процијењене вриједности од 658.850,00 КМ, у другој
продаји, за 1/3 утврђене вриједности.Влада, као власник фабрике, није
подузела никакве активности са циљем превазилажења ове
ситуације.Једино се управа предузећа, заједно са општином, у страху
да се објекти не продају као секундарне сировине, ангажовала да
пронађе потенцијалног купца који би покренуо неку производњу.У томе
се успјело и купац имовине, нови власник је покренуо нови процес
производње.За сада је ријеч о минималном ангажовању десетак
радника, али су се створиле претпоставке и за повећање обима
производње и упошљавање већег броја радника.Важно је да се
коначно зауставио депримирајући тренд пропадања овог привредног
субјекта.


У случају рјешавања статуса фабрике „Нови аутодијелови“, власник –
Влада РС, се на исти начин опходио, као и са фабриком „Нова
Полимка“, а слободно се може рећи и горе.
Наиме, Влада није показала никакав интерес за рјешавање проблема
ове фабрике, нити је покушала да спријечи продају машина, а о
евентуалном покретању производње није било ни говора.У таквој
ситуацији, директор предузећа и локална управа су уложили
максималне напоре да пронађу заинтересоване привреднике који би
били спремни да инвестирају у фабрику.Најозбиљнију прилику је
представљала компаније из Турске, “Cometepool“ – Измир, која је
исказала озбиљну заинтересованост да у погонима Нових
аутодијелова инсталише свој производни програм базиран на
нерђајучим челицима и упосли 60-90 радника.Након више обављених
разговора и размјена информације, делегација из Турске је посјетила
Рудо, обишла погоне фабрике и након оствареног увида констатовала
да им капацитети и стање фабрике потпуно одговарају.
О свему смо упознали ресорно министарство и заказали пријем
турских привредника и представника општине Рудо, да би се
дефинисао облик улагања и аранжмана за покретање производње у
Новим аутодијеловима.Делегација је, из Рудог, отпутовала у Бања
Луку на заказани састанак у потврђеним термину, али- на жалост, у
министарству није било никога да прими делегацију из Турске, јер су
„заборавили“ на заказани (и потврђени) термин.
Епилог вишемјесечног труда је одлазак увријеђених и раочарених
Турака и безуспјешни покушаји начелника да са њима оствари
поновни контакт, а крајем године су тужбе радника и притисак пореске
управе довели до продаје великог броја машина из производног погона
за намирење дуговања.
Тренутна ситуација у предузећу је оптерећена новим тужбама радника
и недостатком интереса Владе, што неминовно води ка додатном
„черупању“ машинског парка и крајњој девастацији фабрике, што ће
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потпуно онемогућити опстанак, или трансформацију, овог привредног
субјекта.


Током 2015 године је настављена активност на преговорима између
општине Рудо и „Полиестер група“ д.о.о. Прибој, око евентуалног
покретања производње у „Рудопласту“, до коначног утврђивања
власништва над овим субјектом.Обављена је и заједничка посјета
ресорном министарству и том приликом су предочене намјере
компаније из Прибоја, као и интерес општине за покретање
производње у погонима „Рудопласта“.Резултат овог састанка је
писмена препорука Министра која је упутила обје стране на могуће
рјешење у обостраном интересу. На основу те препоруке, СО-е Рудо је
донијела Одлуку којом се омогућава да „Полиестер група“ преузме
капацитете „Рудопласта“ и покрене производњу, а да се тиме не
регулише власнички однос над овим привредним субјектом.
„Полиестер група“ д.о.о. Прибој је, у децембру мјесецу 2015 год.,
успјела да заврши све активности око регистрације новог пердузећа у
нашој општини: „Полиестер Рудо“ и намјерава да до прољећа оспособи
објекте фабрике ради отпочињања производње.На основу планова
компаније и дефинисаног производног програма, у првој фази се
очекује запошљавање око 20-40 радника.

 „TRAYAL“ корпорација из Крушевца, Фабрика експлозива и
пиротехнике, исказала је интерес да у нашој општини формира
магацин својих производа за пласман ван Србије и да код нас
евентуално врши финално склапање противградних ракета.Предочено
нам је да би, за ту сврху, једино одговарао дио постојеће касарне у
Рудом са пар објеката и пратећом инфраструктуром.
Општина Рудо се потом обратила Министарству одбране БиХ са
захтјевом да се општини додјели право располагања на дијелу
имовине постојеће касарне, ради коришћења у привредне сврхе.У Бих,
као што је познато, није дефинисан статус и подјела неперспективне
војне имовине, али смо добили позитиван одговор на наш
захтјев.Тренутно се ради на дислокацији МЕС-а из неколико објеката,
након чега би се покренула процедура преузимања дијела постојеће
касарне између Оружаних снага БиХ и општине Рудо.Овим би општина
стекла могућност да предметне капацитете понуди потенцијалним
инвеститорима у циљу стимулисања привредног развоја општине.


Инвеститор нове бензинске станице на Увцу је у 2015 год. спровео све
прописане
процедуре
и
добио
потребне
сагласности
за
градњу.Планиран је почетак радова на реализацији овог пројекта за
прољеће 2016 године, а пошто се већ увелико ради на набавци
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потребне опреме, очекује се да се објекат врло брзо доведе у
функционалну употребу.


Због познатих проблема и негативних посљедица које су
проузроковане гашењем „Бобар“ банке, општина Рудо је уложила пуно
труда да консолидује буџет и из банке у ликвидацији извуче наплату
раније пласираних кредита из средстава општинског револвинг
фонда.У томе смо успјели, општина је сачувала стабилност буџета и
повратила располагање средствима која се враћају по раније
пласираним кредитима.
Дакле, сада фонд располаже средствима, али у 2015 години нисмо
омогућили грађанима и правним субјектима кориштење ових
средстава, јер нисмо успјели да побудимо интерес неке банке да
преузме даљи пласман развојних кредита из нашег фонда и да
истовремено сноси ризик наплате.Пошто једино банке могу вршити
пласман ових кредитних средстава, ми и даље настојимо да у
преговорима са банкама изнађемо најповољнији модел који би, са
једне стране, ишао у корист корисницима ових средстава, а са друге
стране, заштитио улагања општине.
Ако се у догледно вријеме не изнађе одговарујући модел пласмана
средстава из револвинг фонда, СО-е Рудо треба да донесе одлуку о
даљој судбини фонда и расположивим средствима.



Пољопривреда је, као и претходне године, заузимала врло значајно
мјесто у активностима локалне управе и начелника општине.На
унапређењу у овој области кориштени су расположиви потенцијали:
властита средства из буџета, помоћ и подршка ресорног министарства,
као и подршка других институција.
Издвајања из општинског буџета за подстицаје у пољопривреди, у
2015. години су била значајна и она су трошена у складу са важећом
Одлуком. Редовно је праћен
ефекат општинских подстицаја и
предложене су одређене корекције и побољшања Одлуке о
подстицајима у пољопривреди за 2016 годину.
Као и претходне године, Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС је подржало низ пројеката чији су носиоци били
општина Рудо и пољопривредна задруга „Увац-Рудо“.Наиме,
реализован је врло значајан пројекат формирања матичног расадника
малине на Увцу, за потребе мљекарске производње у нашој општини
набављени су лактофризи и цистерна за транспорт млијека, наши
сточари су ушли у субвенционисани програм набавке расних музних
грла, а крајем године је рализован и пројекат набавке значајне
количине гајби за малину и шљиву.
Преко Инвестиционе развојне банке РС, Општина Рудо је почетком
2015.године реализовала вриједан пројекат „Лимска долина у црвеном
злату“, који се односио на набавку садног материјала и опреме за
малињаке.Општина Рудо је добила изузетно високе оцјене за
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реализацију овог пројекта, што нас је препоручило да крајем године
добијемо још један пројекат преко ИРБ-а, чија имплементација ће бити
у 2016 години.Ријеч је проширењу капацитета постојеће хладњаче на
Увцу у оквиру програмског управљања у производњи јагодичастог
воћа.
Резултати подузетих мјера и реализованих пројеката на унапређењу
развоја пољопривреде у нашој општини, већ дају позитивне
ефекте.Посебно се истичу постигнути успјеси у развоју малинарства, из
године у годину се повећавају површине под засадом малине и
количина произведене малине, а што директно резултира значајним
повећањем прихода од пољопривредне производње.


У развоју туризма у нашој општини, током године, нису направљени
значајнији кораци.Сматрали смо да је нови хотел у Рудом, уз постојеће
ресурсе употпунио услове да се конципира озбиљнија туристичка
понуда за потенцијалне госте.Потрудили смо се да и организацијом
сајма домаће радиности у нашој општини додатно обогатимо
привлачне садржаје, али све то ипак није дало жељене ефекте.
Узроке недовољног напретка на афирмацији ове привредне гране
вјероватно можемо лоцирати у објективним и субјективним
мањкавостима оних фактора који би требали бити носиоци ангажовања
на промоцији туризма, као и у чињеници да ове активности захтијевају
озбиљан труд у континуитету на дуже стазе.

Инвестиције, пројекти инфраструктуре


Спроведене активности на пољу инвестиција и пројеката
инфраструктуре у 2015. години биле су базиране на расположивим
буџетским средствима и усвојеним планом капиталних инвестиција, као
и на додатним аранжманима између општине и неких ентитетских и
државних институција.



После низа година одлагања, ресорно министарство је ушло у
реализацију пројекта реконструкције Дома здравља „Др Стојана и
Љубица“ у Рудом.Министарство је спровело процедуру избора
најповољнијег извођача радова, а у децембру мјесецу општина је, на
рачун министарства, уплатила своје обавезно учешће у овом пројекту
од 30%, што износи 140.874,21 КМ.Укупна вриједност пројекта је
469.580,21 КМ.Радови на реконструкцији ће се реализовати у 2016
години, а општина је у обавези да сноси и тршкове стручног надзора и
техничког прегледа изведених радова.
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По плану капиталних инвестиција извршено је и асфалтирање 3,1 км
локалних путева у општини Рудо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пут Бијело Брдо – Микавице,Шљуке....................................50 м
Пут Бијело Брдо – Дивљака................................................250 м
Омарине – Пјевчевићи.........................................................200 м
Околишта – Бован................................................................600 м
Брегови –Филипићи, Долаши, Шушњевићи.......................500 м
Ресићи – Николићи...............................................................500 м
Долови – Омачина................................................................500 м
Старо Рудо – Вити Граб.......................................................500 м

Пут Долови – Омачина финансиран је средствима Федералног
министарства за избјегла и расељена лица и учешћа грађана (60%) уз
подршку општине од 40%
Асфалтирање пута Старо Рудо- Вити Граб у потпуности је
финансирало Федерално министарство за избјегла и расељена лица.


Иако је планирана, у протеклој години није започета изградња нове
зграде станице полиције у Рудом, већ је МУП само урадио главни
пројекат.Као разлог одгађања и пролонгирање почетка градње овог
објекта за наредну годину, наводи се недостатак финансијских
средстава.



Током године је константно вршен притисак на ЈП Путеви РС да
коначно заврше радове на реконструкцији моста на Лиму у Рудом.И
поред интервенције неколико Министара, никакви апели нису уродили
плодом и радови нису настављени.Објашњење је увјек исто:
недостатак финансијских средстава.



Заједно са ресорним министарством РС, општина Рудо је, крајем 2015
године, ушла у пројекат изградње стамбене зграде од десет стамбених
јединица у Рудом.Предвиђено је да се изградњом предметних станова
у потпуности елиминишу потребе за алтернативним становањем
расељених породица у Рудом.
Учешће општине у овом пројекту је одређено обавезом да опредјели
одговарајуће земљиште за изградњу зграде, све потребне
инфраструктурне прикључке за објекат, као и да сноси трошкове свих
накнада и техничког прегледа.



Са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Фондом за
повратак и Електродистрибуцијом Пале, Општина Рудо је потписала
споразум за реализацију пројекта електрификације Сетихова (Равно
Сетихово, Ковиоц).Средства су издвојена, пројекат је већ раније
урађен, а са радовима ће се започети чим се заврши процедура по
Закону о јавним набавкама.
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У 2015 години, Јапанска амбасада у Бих је усмјерила преостала
средства из пројекта на додатно реновирање ОШ у Миочу и ти радови
су успјешно окончани.

 Општина Рудо је, заједно са НВО „Мост“ из Вишеграда – као
имплементаром, у овој години наставила са успјешном реализацијом
пројекта „Каритаса“, у афирмацији суживота у мјешовито настањеним
мјесним заједницама.Као што је познато, ријеч је о пројекту који траје
три године (започет је 2014 године), обухвата МЗ Стргачина, Старо
Рудо и Миоче, а финансира мање пројекте по приједлогу самих
грађана, а који својом реализацијом доприносе квалитетнијем животу.
 Федерално министарство за избјегла и расељена лица је у оквиру
донације Саудијске Арабије опредјелило средства за обнову пет кућа
намјењених повратницима у општини Рудо.
 Урађен је нацрт Зонинг плана и након усвајања нацрта од стране СО-е
Рудо, биће изложен на јавни увид почетком 2016 године, а затим ће се
припремити и приједлог плана за његово коначно усвајање.
 За реконстерукцију зграде обданишта нисми успјели издејствовати
финансијску подршку од потенцијалних инвеститора, а општина није у
сутуацији да сама сноси терет ове инвестиције.Остаје нам у обавези да
и даље покушавамо обезбједити помоћ на реализацији овог пројекта.

Образовање


И ове године су уредно извршаване законске обавезе финансирања
средње школе, а реализована је помоћ из буџета основним школама
за финансирање пратећих активности ових установа..



Редовно је финансиран и организован превоз ученика, са обухватом и
ђака из МЗ Стргачина и Сјеверина.



Код Министарства просвјете и културе РС аплицирали смо са
пројектом реновирања школе у Будимлији.



Током године су редовно су исплаћиване стипендије студентима из
наше општине, а у децембу мјесецу је, на основу скупштинске Одлуке,
спроведен конкурс за додјелу студентских стипендија за школску
2015/16 годину.Стипендирањем за школску 2015/16 годину, обухваћено
је укупно 94 студента.
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Општина Рудо је опредјелила средства за набавку уџбеника у школској
2015/16 години, за све ученике чији родитељи нису запослени, од 2-5
разреда основне школе и за дјецу повратника



Приликом обиљежавања Дана општине Рудо, у склопу одржавања
Свечане сједнице СО-е уприличена је и додјела признања и скромних
поклона ђацима генерације из наших школа.



Општина Рудо је током године у више наврата, од стране ОСЦЕ-а
истицана ка позитиван примјер са резултатима постигнутим у процесу
инклузије.У том контексту смо били одабрани за циљану посјету
Амбасадора Мура, која је и реализована, били смо домаћини
регионалне конференције и почасни гости у Мостару као општина
позитивног примјера у БиХ.
Заслуге за врло успјешно спровођење процеса инклузивности општине
Рудо, припадају општинском акционом тиму и вло ангажованим
тимовима Основних школа у Рудом и Штрпцима.

Здравство


Локална управа је, заједно са домом здравља ЈЗУ „Др Стојана и
Љубица“ у Рудом, активно пратила активности Владе РС које су
усмјерене на промјене у функционисању здравственог система
Републике Српске.Већ неколико година најављиване, ове промјене
нису добиле коначан епилог у 2015 години, али је финансирање
домова здравља преко општинског буџета и трезора најављено у 2016
години.



Општина је током године редовно финансијски помагала рад дома
здравља у Рудом, у оквиру буџетом дефинисаног износа.



Као што је већ поменуто, ресорно министарство је, напокон, ушло у
реализацију пројекта реконструкције Дома здравља „Др Стојана и
Љубица“ у Рудом.Почетак радова на реконструкцији се очекује
почетком 2016 године.

Култура и информисање


Локална управа је, кроз рад ЦКДП „Просвјета“ Рудо, СПКД „Просвјета“,
Народне библиотеке „Просвјета“ у Рудом, невладиних организација и
удружења, школа - и у 2015. години, у складу са својим материјалним
могућностима, пружала подршку цјелокупном културном стваралаштву
и свим културним манифестацијама у нашој општини.
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Сматрам да је потребно и посебно похвалити труд свих организатора
неколико најзначајнијих културних манифестација у Рудом, као што су
„Видаковићеви дани“, „Петровдански дани“, смотре фолклора и сл.Ове
манифестације својим квалитетом дају
озбиљан печат укупном
културном дешавању у нашој општини и добијају јако високе оцјене од
старне релевантних институција, учесника и гостију.



Истовремено, морам да укажем на недовољно ангажовање школа и
просветних радника на афирмацији културног стваралаштва.Ова
анемичност се исказује у недостатку иницијативе и креативности у
културном раду, као и у потпуно пасивном односу према
манифестацијама које се организују.Међу посјетиоцима, који својим
присуством дају подршку догађајима из културе, нажалост врло мало
има просвјетних радника, што сигурно није добар примјер за њихове
ученике.



Током године је организовано пригодно обиљежавање државних
празника и других датума који су од значаја за Републику Српску и
општину Рудо.



Сви значајни догађаји у општини су медијски пропраћени од стране
Информативног центра Рудо, али сигнал наше локалне телевизије у
другој половини године није био доступан на цијелој територији
општине.Проблем непокривености цијеле општине сигналом је
посљедица извршене дигитализације у Србији и подударања
фреквенција.Надам се да ће овај проблем, ангажовањем одговорних у
Информативном центру и у сарадњи са Регулаторном агенцијом, бити
ускоро отклоњен.



Формирање званичне интернет странице општине Рудо се показало
као нужан и успјешан пројекат, у складу са захтјевима времена и
савремених комуникацијских технологија.Свакодневно се потврђује
значај општинског сајта и предност коју пружа грађанима у смислу
брзог приступа свим потребним информацијама, скупштинским
одлукама, конкурсима, тендерима и тд.Сајт се редовно ажурира од
стране одговорних администратора.
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Спорт


ЈУ за туризам и спорт је и у 2015 години била носилац спортских
активности у општини, а локална управа је, у складу са могућностима,
пружала подршку спортским колективима у лигашким такмичењима,
као и учешћи на а МОСИ играма.



Фудбалски клуб из Рудог је завршио такмичарску сезону као лидер на
табели и тиме стекао могућност преласка у виши ранг
такмичења.Нажалост, такмичење клуба у вишем рангу је захтијевало
значајно повећање материјалних трошкова, што буџетски оквир ЈУ и
општине није могао поднијети.Тиме се клуб, на опште разочарење,
нарочито тренера и фудбалера чијим залагањем је и постигнут овај
успјех, морао одрећи учешћа у вишем такмичарском рангу.



ЈУ за туризам и спорт се максимално трудила да подстакне
афирмацију спорта на територији цијеле општине, а своје спортске
објекте и расположиву спортску опрему је омогућила доступним свим
грађанима.

Урбанизам и стамбено-комунални послови


На основу скупштинске одлуке, да би се надомјестио недостатак
спроведбене планске документације,
2014. године
општина је
кренула у израду Зонинг плана Рудог.Иако се усвајање овог плана
очекивало у 2015. години, због кашњења носиоца израде, активности
нису спроведене до краја.Тек смо на самом крају године добили
нацрт плана који, после усвајања од стране СО-е Рудо, треба да се
изложи на јавни увид и након тога, уз осталу законску процедуру, као
дефинисан приједлог, буде понуђен СО-е на коначно усвајање.Ове
активности треба да буду завршене у првом кварталу 2016 године.

 Током године се радило на примјени донешених одлука, програма и
правилника из области комуналних послова, а истовремено се вршио
и инспекцијски надзор у реализацији.Скупштини општине су на
усвајање поднијети и приједлози нових одлука или измјене постојећих,
како би се унапредило стање у овој области (комуналне накнаде,
одлука о гробљима и сл.)
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 Јавне, зелене и рекреативне површине су редовно одржаване преко
ЈКП „Услуга“ Рудо, а у уређење града се укључивало и Добровољно
ватрогасно друштво, као и грађани.Исто тако, редовно је вршено и
зимско чишћење града и локалних путева.
 Вршена је редовна контрола заузимања и кориштења јавних
површина, као и плаћање накнада корисника.

Општинска администрација


У 2015 години, Главна служба за ревизију јавног сектора РС је
извршила ревизију финансијског пословања општине Рудо за 2014
годину.Извјештај о спроведеној ревизији је предочен
Скупштини
општине, а у њему је исказано мишљење са резервом о финансијским
извјештајима и мишљење са резервом о усклађености:
Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основа за
изражавање мишљења са резервом, консолидовани финансијски
извјештаји Општине Рудо, истинито и објективно приказују, у свим
материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан
31.12.2014. године, финансијску успјешност, токове готовине и
промјене на капиталу за годину која се завршава на тај дан, у складу са
прописаним оквиром финансијског извјештавања.
Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основа за
изражавање мишљења са резервом за усклађеност, активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским
извјештајима Општине Рудо за 2014. годину су, у свим материјалним
аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Задовољни смо исказаном оцјеном финансијског пословања општине
Рудо од стране Главне службе за ревизију јавног сектора РС.Уочени
недостаци и примједбе исказане у овом извјештају се углавном односе
на ситне пропусте у процедурама и на потребу доношења одређених
правилника и норматива.Скупштина је усвојила план отклањања
уочених недостатака, са дефинисаним роковима за њихово
отклањање.



Током године је извршен пријем нових радника у општинској
администрацији чиме су попуњена три од укупно четири упражњена
радна мјеста.Преостало упражњено радно мјесто ће се попунити у
2016 години.
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По програму рада Скупштине општине Рудо за 2015. годину, Начелник
и локалне управа су као предлагачи правовремено припремали
материјале за одборнике.

Резиме
Предочени извјештај рада Начелника истовремено представља и
општи преглед спроведених активности у 2015 години, као и пресјек стања у
скоро
свим сферама живота у општини.Овај извјештај, заједно са
програмима рада и извјештајима о раду начелника из претходних година
овог мандатног периода, омогућавају да се у континуитету прати рад
начелника и аргументовано вреднују ефекти подузетих активности.
Сматрам да се анализом извјештаја, ако искључимо личне и ситно
партијске анимозитете, може објективно издвојити неколико битних
чињеница:
1. Исказана је стабилност Финансијског пословања општине , које се
спроводи у складу са буџетским оквиром.Строго се води рачуна да
расходи буду усклађени са планираним приходима, постојана је
ливидност, нема дефицита, нема кредитних задужења, нити
дуговања према било коме.
2. У врло неповољној економској ситуацији, направљени су први
помаци у привредном опоравку/развоју општине.Покретање
производње у Полимци и Рудопласту, изградња хотела и ХЕ
Мрсово, као и велики искорак у производњи јагодичастог воћа
(малине), омогућавају, после дуго времена, отварање нових радних
мјеста, запошљавање и раст бруто дохотка на општини.
3. Инфраструктурни пројекти и капиталне инвестиције, чије планове
усваја скупштина општине, спроводе се у складу са законском
регулативом, у датим роковима.
4. Константно се ради на унапређењу квалитета у свим областима
друштвеног живота у нашој општини: култури, образовању, спорту
и сл.
Наведене чињенице немају сврху да стање у нашој општини
прикажу идеалним, нити да величају рад начелника и локалне управе.И даље
смо, као и шира регионална и државна заједница, изузетно оптерећени
проблемом одлива становништва због немогућности запошљавања и многим
другим, узрочно повезаним, проблемима.
Да би се у потпуности одговорило потребама огромног броја
незапослених и социјално угрожених, зауставио одлив становништва и
гашење села, повећала стопа наталитета, повећао број ученика и
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здравствено осигураних лица.... – потребно је много више урадити на општем
привредном развоју.Сви, који објективно сагледавају вријеме у коме живимо,
знају да до опште економске ренесансе не може доћи без државе, као
кључног покретача развојних активности.Пошто држава очигледно није у
стању да одговори нашим очекивањима, једино нам је преостало да сами
покушавамо унапредити стање користећи властите потенцијале.
Зато је сваки помак у запошљавању и привредном развоју, који
представља напредак у односу на затечено нулто стање, вриједан помена и
има стимулативан одјек, а грађани ове општине ће имати прилику да искажу
свој став о томе: да ли је могло да се уради нешто више и боље.

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