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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 2016 ГОДИНУ 

 
 
 

 
                  Због боље прегледности и валоризације степена реализације, по 
устаљеној пракси, извјештај о раду начелника општине за 2016 годину 
конципиран је на основу смјерница из усвојеног плана и програма рада 
начелника за 2016 годину.Дакле, овај извјештај представља преглед 
спроведених активности на реализацији овог плана и програма, а обухвата и 
друге активности које нису биле посебно назначене планом и програм рада. 
  
 
 
 

 
Буџет 
 
                        И у 2016 години, као и ранијих година Општина Рудо је 
сачувала стабилност буџета, захваљујући реалним планирањем прихода и 
расхода и финансијском пословању  које је базирано на домаћинском односу 
према општинском буџету.Рудо је и даље једна од ријетких општина која све 
своје обавезе извршава редовно  и која није оптерећена кредитним 
задужењима, нити било каквим дуговањима.  
 
                        Током године је, у складу са Законом о буџетском систему 
републике Српске, усвојен и Ребаланс буџета за 2016 годину, као и буџет за 
наредну, 2017. годину. 
 
                        Ребалансом, планирани буџет за 2016 годину је увећан са 
4.227600,00 КМ на 4.561.432,00 КМ, а основ за ово повећање, углавном, 
представља остварени суфицит из 2015. године у износу од 340.002,00 
КМ.Овај вишак прихода је усмјерен прије свега на капиталне инвестиције, за 
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повећање субвенција у области пољопривреде, за увећане издатке на име 
накнада за непогоде и штете (временске непогоде и штете у пољопривреди и 
сточарству – „плави језик“) и тд. 
 
                       Предузимале су се активности на пуној реализацији прихода 
буџета, а истовремено се водило рачуна да се у расходовној страни остваре 
одређене уштеде.Евидентно је да се уштеде остварују једино кроз трошкове 
општинске администрације, а код буџетских корисника их има врло мало, или 
их нема никако. 
                       
 
 
 
Локални развој, привреда, пољопривреда и туризам 
 
 
                      Као што је опше познато, услови могућег привредног развоја и 
запошљавања у општини Рудо директно су лимитирани изразито лошим 
економско-политичким стањем државе и остављају врло мало простора да 
сама локална заједница, користећи своје потенцијале, направи значајнији 
искорак у запошљавању и привредном развоју.         
          
                      Реализоване активности у овој области за 2016 годину, 
представљају наставак ангажовања на оживљавању и јачању постојећих 
привредних капацитета, наставак започетих активности, као и упоран рад на 
презентацији властитих потенцијала и евентуалног привлачења инвестиција. 
 

 У претходној години је дошло до озбиљног застоја у реализацији 
пројекта изградње хидроцентрале „Мрсово“ на Лиму.Сва настојања 
локалне управе да се поспјеши и убрза динамика на изградњи овог 
капиталног објекта, нису уродили плодом.Разлози овог застоја леже у 
односу концесионара и Владе РС, на што општина не може да утиче, а 
истовремено трпи посљедице.На жалост, нема планираног 
упошљавања у току изградње, није завршена експропријација и нису 
обештећени власници некретнина који су обухваћени овим поступком. 
Новоизграђени хотел, чије је пословање требало бити ослоњено 
управо на ову инвестицију, доведен је на границу рентабилности и 
опстанка.Значајно је пролонгиран и могући завршетак овог пројекта, а 
тиме су одложени и очекивани позитивни ефекти на поспјешивању 
привредног развоја општине и запошљавања, као и увећани приходи 
општинског буџета. 
Нико од одговорних лица испред  ресорног министарства, Владе РС 
или концесионара, није предочио праве разлоге овог застоја.Ни једном 
концесионару, који је већ уложио значајна средства у реализацију 
концесије, није у интересу да троши концесиони период у бесконачно 
одлагање почетка радова на самој централи. 
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Пратећи ту логику, сматрам да ће се до почетка наредне грађевинске 
сезоне, морати дефинисати статус ове концесије: или ће се одмах 
наставити са радовима у режији овог концесионара, или ће доћи до 
продаје концесије, што је за нас далеко неповољнија варијанта. 

 
 У току 2016. године није било никаквих информација од ресорног 

министарства о исказаном интересу и захтјеву Словачке компаније 
„Credo invest“ за изградњу двије мале, проточне,  хидроцентрале на 
Лиму (појединачне снаге око 9 Мw).Крајем године, представник ове 
компаније је контактирао начелника општине, потврдио интерес за 
изградњу једне МХЕ и наговјестио посјету нашој општинји почетком 
2017 године.  
 

 Све предузете  активности руководства „Нових аутодијелова“, ресорног 
министарства и начелника општине у току 2016. године,  на покретању 
производње у овој фабрици, нису имале резултата.Влада РС и ИРБ РС 
су у другој половини године огласили и јавну продају овог предузећа, 
али није било заинтересованих купаца.У међувремену је, на жалост, 
машински парк деградиран и углавном распродат по тужбама радника, 
тако да су потенцијали ове фабрике, овим принудним судским 
извршењима, значајно умањени и девастирани са неизвјесном даљом 
судбином. 
 

 „Полиестер група“ д.о.о. Прибој је формирала  ново предузеће 
„Полиестер Рудо“, које је, уз директора, упослило и неколико 
радника.Након тога су уложени значајна средства и труд да се 
девастирани капацитети „Рудопластa“ на Увцу oспособе до нивоа који 
омогућава почетак производње.До краја године није се у потпуности 
оспособио електро-машински систем инсталација у погонима и зато је 
почетак производње одложен за наредну годину. 

 
 Крајем 2016 године на Увцу су изграђене и стављене у функцију двије 

бензинске станице.Општина је богатија за два нова пословна субјекта 
и реализовано је нових 12-13 радних мјеста.  

 
 У 2016 години су извршене многобројне консултације са евентуално 

заинтересованим банкама око алтернативних рјешења кориштења 
средстава из општинског револвинг фонда.Политизација овог питања у 
ибзорном процесу и изостанак рада СО-е у току изборне кампање, 
онемогућили су да СО-е донесе одговарајућу одлуку, којом би се 
дефинисао начин кориштења средстава из овог  фонда за подстицај 
развоја. 
 

 Претходне године су се у пуној мјери исказали позитивни ефекти 
подстицаја у  пољопривреди из општинског буџета.Посебан напредак 
је остварен у производњи малине и мљекарству. Ове године је  у нашој 
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општини откупљено  око 400 тона  малине, што је рекордна количина у 
нашој општини до сада, са присутном тенденцијом даљег раста.Исто 
тако је дневна количина млијека за откуп расла и до 1000 литара (у 
односу на око 400 литара на почетку организованог откупа).Учињено је 
све, што је било у оквиру наших могућности, да се ублаже штетне 
посљедице на сточни фонд, које су проузроковане епидемијом „плавог 
језика“. 
 

 Реализовано је или је започета реализација неколико пројеката у 
сарадњи са Пољопривредном задругом „Увац-Рудо“ и другим 
партнерима, од којих се очекује даље унапређење пољопривредне 
производње у нашој општини. 

 
 Ни у  2016. години није било значајнијих помака у развоју туризма у 

нашој општини,  иако су се стекли одређени услови да се у овој 
области направи квалитетан искорак.Разлози леже у нашим и 
објективним и субјективним слабостима.Очигледно је да се мора у 
потпуности промијенити приступ овој области, уз квалитетнија 
организациона и кадровска рјешења.  
 

 
Инвестиције, пројекти инфраструктуре  
 
 
                     Спроведене активности на пољу инвестиција и пројеката 
инфраструктуре у 2016. години  биле су базиране на расположивим 
буџетским средствима и усвојеним планом капиталних инвестиција, већ 
уговореним пројектима, као и на додатним аранжманима између општине и 
неких ентитетских, државних  и међународних институција. 
 
                     Реализација ових инвестиција је у великој мјери морала пратити 
динамику остваривања буџетских прихода, што је довело до ситуације да су 
се  неки уговорени послови (као што је асфалтирање локалних путева) 
реализовали у вријеме предизборне кампање и након самих избора.Овако 
касном завршетку уговорених послова, додатно су утицале лоше временске 
прилике са пуно падавина, као и споро извођење радова од стране одабраног 
извођача. 
 
                      Све ово је погодовало политичким острашћеницима да 
максимално злоупотребе ове инвестиције у политичкој изборној кампањи, да 
упрљају све што је могуће и разним дезинформацијама нанесу политичку 
штету актуелном начелнику.И поред свега, сматрам да се пуно тога урадило 
на овом пољу, у корист грађана наше општине.Слиједи преглед 
најзначајнијих извршених активности у овој области: 
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 После низа година одлагања, у протеклој години су напокон започети  
радови на реконструкцији и адаптацији Дома здравља „Др Стојана и 
Љубица“ у Рудом.Завршетак радова и довођење објекта у функцију 
очекује се почетком наредне године.Подсјетићу да је ријеч о пројекту 
чија је укупна вриједност 469.580,21 КМ, од чега је наша општина 
учествовала са 30%, средстава, а очекују нас и трошкови на име 
обављеног стручног надзора и техничког прегледа изведених радова. 
 

 На основу потписаног споразума са ресорним министарством РС, у 
протеклој години су започете активности на реализацији пројекта 
изградње стамбене зграде социјалног становања у Рудом, са десет 
станова.Општина је током године извршила своје обавезе, које се 
односе на обезбјеђивање грађевинске парцеле и израду идејног и 
главног пројекта.У наредној години се очекује да се распише конкурс за 
избор најповољнијег извођача радова и да се отпочне са изградњом 
објекта.Преостају обавезе општине у дјелу финансирања 
инфраструктуре и инфраструктурних прикључака, као и других 
административних трошкова.  

 

 У 2016 години је, на основу потписаног споразума општине Рудо са 
МЉПИ БиХ, Фондом за повратак и Електродистрибуцијом Пале 
извршена  електрификације Сетихова, што је значајно побољшало 
услове живота повратника на овом подручју. 
 

 Општина је, у сарадњи са представницима повратничке популације, 
конкурисала по јавном позиву Федералног министарства за избјегла и 
расељена лица, са више инфраструктурних пројеката.Неки од њих су 
одобрени и њихова реализација се очекује у наредној години. 

 

 Протекле године МУП РС је  започео радове на изградњи нове зграде 
полицијске станице у Рудом.Завршетак радова на овом објекту се 
очекује у наредној години, а општина је помогла овај пројекат 
обезбјеђивњем грађевинске парцеле. 
 

 Преглед  реализованих инвестиција из буџета општине у 2016 години, 
по мјесним заједницама: 
 

           МЗ СТРГАЧИНА 
 

1. Асфалтирање пута Стргачина-Чавдари............................ дужина = 850 м 
2. Асфалтирање пута Рег. пут-Д. Стрмица........................... дужина = 300 м 

(Општина је финансирала 300 м пута за Чавдаре и 200 м пута за Д.Стрмицу, 
остатак су финансирали сами мјештани или су обезбједили донаторска 
средства) 
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           МЗ СЕТИХОВО 
 

1. Асфалтирање пута Сетихово - Гривин.............................. дужина = 220 м 
 
 
           МЗ МРСОВО 
 

1. Изградња јавне/спомен чесме 
2. Освјетљење спомен обиљежја 

 
           МЗ РУДО 
 

1. Асфалтирање Ул М. Видаковића ...................................... дужина ≈ 300 м 
(радови нису извршени јер је извођач каснио и временске прилике нису 
омогућиле извођење уговорених радова.Остала је обавеза извођача радова 
да ове послове заврши почертком наредне године) 

2. Асфалтирање Ул. Проте Славка Поповића...................... дужина = 140 м 
3. Асфалтирање Босанске улице............................................. дужина = 73 м 
4. Асфалтирање Ул. 1. Мај....................................................... дужина = 55 м 
5. Асфалтирање пута Клаоница-Букве/Плане...................... дужина = 512 м 
6. Асфалтирање пута Обрвена - Станићи............................. дужина = 812 м 
7. Асфалтирање пута Гојава - Арсићи................................... дужина = 200 м 
8. Изградња канализационог крака у Гојави 
9. Изградња моста „Злоступ“ 

 
 
           МЗ СТАРО РУДО 
 

1. Асфалтирање пута Ст. Рудо –Стргачи/Јанк..................... дужина = 350 м 
2. Асфалтирање пута Ст. Рудо -Спасојевићи .......................дужина = 150 м 

 
           МЗ МИОЧЕ 
 

1. Асфалтирање пута Миоче - Митровићи............................ дужина = 500 м 
 
           МЗ МОКРОНОЗИ 
 

1. Асфалтирање прилаза гробљу и капели.......................... дужина = 185 м 
2. Асфалтирање пута школа-Богдановићи........................... дужина = 120 м 
3. Асфалтирање пута капела - Баре..................................... дужина = 250 м 
4. Расвјета спортског игралишта 

 
 
           МЗ УВАЦ 
 

1. Асфалтирање пута Г. Увац-гробље (Књегиња)................ дужина = 200 м 
2. Асфалтирање пута Г. Увац пошта-Лагер.......................... дужина = 200 м 
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3. Асфалтирање пута Николићи-Њиве.................................. дужина = 120 м 
 

 
           МЗ ШТРПЦИ 
 

1. Асфалтирање пута Околишта – Д. Ријека......................... дужина = 750 м 
 
           МЗ БИЈЕЛО БРДО 
 

1. Асфалтирање пута Омарине Цвркоте............................... дужина = 500 м 
 
           Укупно је асфалтирано око 6,8 километара путева и улица у 2016    
           години. 

 

 Добровољном ватрогасном друштву дозначена су средства у износу од 
10.000,00 КМ, за набавку ватрогасног возила, а на име учешћа 
општине. 
 

 Реализован је пројекат финансиран од стране ИРБ РС, уз финанијско 
учешће општине и партнерство Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“, а 
који се односи на доградњу објекта хладњаче и инсталисање још једног 
тунела за дубоко замрзавање. 

 

 Наши захтјеви за наставком започетих радова на реконструкцији моста 
у Рудом и указивање потребе за изградњом дионице регионалног пута 
Рудо-Миоче, десном обалом Лима – нису наишли на разумјевање 
одговорних у републичким институцијама РС. 

 

 Локална управа константно ради на изради пројеката и аплицирању 
код разних домаћих и страних фондова у различитим сферама 
живота.Поменућемо оне пројекте чија је реализација током прошле 
настављаена из претходних година, оне који су одобрени и завршени 
током године и оне који су тек започети у прошлој години. 

 
1. Завршен је пројекат подршке МЗ, финансиран од Caritasa.Пројекат 

је обухватио МЗ Стргачина, Старо Рудо и Миоче.Реализација 
пројекта је трајала три године.Укупна вриједност пројекта је 
износила 118.800,00 КМ, уз учешће општине од 19.800,00 КМ. 
 

2. Реализован је пројекат набавке опреме за 4 спортска терена у 4 МЗ. 
Вриједност пројекта је 5.239,26 КМ, учешће општине 2.239,00 КМ. 
 

3. Завршен је пројекат изградње тунела за брзо замрзавање, 
финасиран од стране ИРБ РС.Укупна вриједност пројекта је 
износила 122.203,00 КМ, а учешће општине 24.913,00 КМ. 
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4. Пројекат подршке маргинализованим групама жена у 
самозапошљавању је одобрен и започет у прошлој години.Пројекат 
финансира USAID, а укупна вриједност пројекта је 60.000,00 КМ, уз 
учешће општине од 30.000,00 КМ. 

 
5. Започета имплементација пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“, који 

финансирају владе Шведске и Швајцарске, а имплементатор је 
UNDP- БиХ.Укупно процијењена вриједност пројекта је око 
235.000,00 КМ, а учешће општине око 70.000,00 КМ.Пројекат траје 
три године и обухвата пет Мјесних заједница у нашој општини: 
Штрпца, Миоче, Старо Рудо, Рудо и Сргачину. 

 
 

6. Прошле године смо успјешно конкурисали и одобрен нам је пројекат 
код SWG-a.Пројекат је конципиран на бази вишеструког 
партнерства у производњи и преради малине.Овај пројекат 
омогућава набавку приручне лабораторије за анализу земље - 
Удружење узгајивача малине „Малина“ Рудо, вибрационог 
калибратора – ПЗ „Увац-Рудо“, пакерице – „Sirogojno-Company и 
линије за производњу сока – „Луна“ Рудо.Укупна вериједност 
пројекта је 84.931,00 КМ, учешће општине је 5.000,00 КМ. 
 

7. Уговорена је финансијска подршка нашем сајму домаћих производа 
за 2017 годину, од SWG-a, у износу од 4.889,00 КМ. 

 
8. Крајем године смо, поново, успјешно конкурисали код ИРБ РС и 

одобрен нам је пројекат који ће омогућити увођење HACCP  
GLOBALGAP стандарда у хладњачу.Пројекат је вриједан  
133.239,70 КМ, а општина ће учестовати са 33.309,00 КМ. 

 
 
 
Образовање, здравство 
 

 Све дефинисане обавезе финансирања материјалних трошкова 
средње школе, као и помоћ из буџета основним школама за 
финансирање пратећих активности извршаване су редовно и у 
цјелости. 

 

 Општина је током цијеле године пружала подршку свим активностима 
школа у нашој општини, приликом организавије ексурзија, матурских 
вечери, одласка ученика на Дјечији фестивал у Сарајево и сл.Такође су 
подржани и сви пројкети са којима аплицирају наше школе према 
инвеститорима, ради стварања повољнијих услова за рад у школским 
објектима. 
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 Пружена је пуна подршка процесу инклузије у школама и заједничким 
координисаним активностима инклузивних тимова општине и школа. 

 

 Редовно је вршено  финансирање превоза ученика, са обухватом и 
ђака из Сјеверина и МЗ Стргачина. 

 

 Додјељена су финансијска средства за набавку бесплатних уџбеника 
за све ученике до петог разреда, из породица социјално лошег статуса, 
као и из повратничких породица. 

 

 Уведена је нова стимулативна мјера у облику финансијске помоћи за 
сваког ђака првака, да би се породицама смањио трошак приликом 
поласка дјеце у школу. 
 

 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.  
 

 И у протеклој години је настављена материјална подршка раду дјечије 
играонице за дјецу предшколског узраста. 

 

 Општина је пружила подршку студентима из наше општине, редовним 
исплатама студентских стипендија, а које су додјељене на  основу 
скупштинске Одлуке и утврђене ранг листе након јавног конкурса. 
 

 Крајем 2016. године, по јавном позиву, омогућено је волонтерско 
обављање приправничког стажа за 6 високо образованих, 
незапослених младих људи у школама на територији наше 
општине.Све трошкове је преузела општина на себе, а школе су, уз 
сагласност министарства, дужне да спроведу овај волонтерски стаж у 
складу са дефинисаним процедурама. 

 

 Повећан је и у цјелости исплаћен грант Дому здравља из општинског 
буџета, са жељом да се финансијски помогне примарна заштита и 
олакша пословање ове установе.  

 

 Локална управа је пуну пажњу посветила најављеној реконструкцији 
здравства у Републици Српској, и анализи могућих негативних 
посљедица у здравственој заштити и у функциониусању општинских 
буџета. 

 

 У протеклој години је започет пројекат реконструкције и адаптације 
Дома здравља у Рудом. 
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Култура, информисање, спорт, НВО- сектор 
 

 Локална управа је и у претходној години, пружала подршку свим 
установама и субјектима  који дају свој допринос развоју културног 
стваралаштва и обогаћивању културних садржаја у нашој општини. 
 

 Неколико значајних манифестација у Рудом, као што су „Видаковићеви 
дани“, „Петровдански дани“, „Сајам домаће радиности и производа“ и 
„Међународна смотра фолклора“ већ представљају препознатљив 
бренд наше општине.Општина је у потпуности подржала организацију 
ових манифестација, а оне својим квалитетом и посјећеношћу значајно 
обогаћују укупна културна дешавања у нашој општини. 

 

 Поново сам дужан да истакнем 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 и игнорантском односу 
према манифестацијама које се организују. 
 

 Током године је организовано  пригодно обиљежавање државних 
празника и других датума који су од значаја за Републику Српску и 
општину Рудо.Овде треба поменути и обиљежавање 22.децембра, као 
дана формирања Прве пролетерске бригаде и бившег дана ЈНА.На 
овај дан Рудо посјети више стотина поштовалаца НОБ-а са разних 
простора некадашње Југославије.Општина је давала подршку овом 
окупљању антифашиста у Рудом, али је потребно укупну организацију 
поставити на озбиљнији ниво и покушати ово догађање (као и комплекс 
„Дражевина“) на адекватан начин укључити  у туристичку промоцију 
наше општине. 
 

 Сви значајни догађаји у општини су медијски пропраћени од стране 
Информативног центра  Рудо, али сигнал наше локалне телевизије  у 
другој није био доступан на цијелој територији општине.Проблем 
непокривености цијеле општине сигналом је посљедица извршене 
дигитализације у Србији и подударања фреквенција.Управо због овог 
проблема исказано је незадовољство свих политичких субјеката који 
су били заинтересовани да своја предизборна наступања за локалне 
изборе  медијски промовишу на цијелој општини.Ангажовањем 
одговорних у Информативном центру и у сарадњи са Регулаторном 
агенцијом, крајем године је поново омогућена покривеност општине тв 
сигналом наше локалне телевизије.  

 

 Уз подршку општине, ЈУ за туризам и спорт је протекле године  доста 
пажње посветила афирмацији спорта у свим мјесним 
заједницама.Организовано је више спортских турнира, спортским 
реквизитима су опремљени спортски терени у 4 мјесне заједнице, а 
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освјетљено је и спортско игралиште у Мокронозима.Истовремено су и 
сви спортски објекти и опрема, којима располаже ова установа, били 
доступни свим грађанима наше општине. 

    

 У оквиру својих могућности, локална управа је током 2016 године 
пружила подршку спортским колективима наше општине у лигашким 
такмичењима, као и  и учешћу на МОСИ играма. 
 

 У протеклој години је значајна пажња посвећена раду и сарадњи са 
удружењима грађана/невладиним организацијама.Рад удружења која 
су од државног интереса (Борачка организација и Црвени крст) је у 
цјелости финансиран из општинског буџета, а остала су потпомогнута 
на основу расположивих буџетских средстава, резултата јавног позива 
и скупштинске одлуке.Са неким удружењима, као партнерима, општина 
је заједно и подносила одређене пројектне приједлоге.Посебно треба 
истаћи успјешну сарадњу са НВО „Луна“, Удружењем малинара 
„Малина“ Рудо и НВО „Нада“. 
 

 Треба истаћи и јако добру сарадњу општине са вјерским 
организацијама у нашој општини, Српском православном црквом и 
Исламском заједницом.Ова сарадња се огледала на пуној подршци 
изградњи вјерских објеката, организацији одрђених манифестација, као  
и другим активностима. 

 
 
Општинска администрација 
 

 И у 2016. години  се наставило  са различитим мјерама, едукацијама, 
стручним оспособљавањем и усавршавањем упосленика, са циљем 
унапређења функционисања општинске управе. 

  

 Претходне године је ступио и нови Закон о локалној самоуправи који од 
свих локалних заједница тражи да усклади капацитет општинске 
администрације са величином општине и стварним  потребама.У том 
смислу су већ предузети одређени кораци ка неопходном 
усаглашавању аката са новим законским рјешењима. 

 

 У 2016. години, по јавном позиву, извршен је пријем три приправника у 
општинској администрацији, који ће приправнички стаж наставити и у 
2017 години. 

 

 Поред редовних послова, локална управа је правовремено и ефикасно 
припремала материјале за одборнике у складу са Програмом рада 
Скупштине општине Рудо за 2016. годину, а истовремено се радило 
интезивно на изради разних пројеката и апликација према надлежним 
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институцијама и потенцијалним инвеститорима и донаторима, у 
различитим областима живота. 

 

 Начелник је, у складу са својим надлежностима и овлаштењима, као 
наредбодавац извршења Буџета општине  за 2016. годину, предузимао  
све активности у циљу праћења, остварења и законитог трошења 
буџета, и о томе редовно извјештавао Скупштину општине 

 
 
Резиме 

                 
Извјештај о раду начелника за 2016. годину би могао бити 

значајно обимнији када би се детаљније приказале  све активности 
спроведене у претходној  години и када би обухатио све области ангажовања 
начелника.Пошто би, у том случају, извјештај био преобиман, пракса је 
показала да је управо овакав  облик извјештавања најприхватљивији за 
одборнике СО-е.На овакав начин се омогућава одборницима да остваре увид 
у општи преглед спроведених активности начелника у претходној години као 
и пресјек стања у скоро  свим сферама живота у општини. Истовремено, 
овако конципиран извјештај, пружа прилику одборницима да могу упоредно 
сагледати  и оцјењивати рад начелника у овом извјештајном периоду у 
односу на планиране активности за 2016. годину. 

 
Наведене чињенице у овом извјештају немају намјеру да стање у 

нашој општини прикажу идеалним, нити да величају рад начелника и локалне 
управе.Напротив, циљ је да се објективно предоче спроведене активности на 
разним пољима, као и да се реално прикаже стање у одређеним областима 
живота наше општине.Зато су представљене и оне активности које су дале 
одређене резултате, али и оне које нису уродиле очекиваним ефектима. 

 
Стечено искуство  о раду одборника у Со-е Рудо и њиховом 

вредновању оваквих, или сличних извјештаја, указује да је тај приступ 
углавном необјективан и често обојен искључиво политичким, или личним 
мотивима, у зависности од опредјељења појединца.  

 
Зато је, колико-толико објективна, оцјена рада једног функционера 

једино могућа приликом избора.Управо су протекли локални избори у 2016. 
години показали шта већина грађана општине Рудо мисли о раду начелника, 
без обзира на став појединих одборника и политичких субјеката. 

 
 
 

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