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II

УВПД

Стратегија интегрисанпг развпја ппщтине Рудп 2018 – 2027 гпдине (Стратегија развпја) представља кљушни
стратещкп-плански дпкумент ппщтине. Стратегија развпја представља дугпрпшан пквир кпји нуди јасне
смјернице будућег развпја ппщтине у сектпру екпнпмије, друщтвенпг развпја, защтите и унапређеоа
живптне средине и прпстпра.
У складу са стратегијама и пплитикама на вищим нивпима власти, кап и са сектпрским стратегијама на
државнпм и ентитетскпм нивпу, дефинисани су стратещки правци, заједнишки циљеви и мјере за оихпвп
дпстизаое.
На изради Стратегије развпја ппщтине Рудп за перипд 2018 – 2027 радип је Ппщтински развпјни тим, кпји је
именпван пд нашелника ппщтине, уз ушещће јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра. Стратегија инфпрмище
свеукупну јавнпст и приватне улагаше п развпјнпм путу ппщтине, представља пснпву за израду детаљних
планпва и прпграма у ппјединим сектприма, креира пснпву за праћеое напретка те пхрабрује сарадоу и
дпгпвпр у планираоу разлишитих нивпа власти и друщтвенп-екпнпмских партнера. Визија развпја и
стратещки циљеви развпја ппщтине дефинисани су на перипд пд 10 гпдина.
Приликпм израде стратегије впдилп се рашуна п пствариваоу хпризпнталне интерсектпрске усклађенпсти,
те вертикалне усклађенпсти Стратегије са стратегијама и планпвима на другим нивпима.

III

МЕТПДПЛПГИЈА КРЕИРАОА СТРАТЕГИЈЕ

При изради Стратегије лпкалнпг развпја ппщтине Рудп кприщтена је МИПРП метпдплпгија (Метпдплпгија
интегрисанпг приступа развпју ппщтина) развијена у склппу ИЛДП прпјекта кпји је заједнишки прпјекат
Владе Швајцарске и Развпјнпг прпграма Уједиоених нација, а спрпвпди се у сарадои са Министарствпм за
људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарствпм правде, Министарствпм управе и лпкалне
сампуправе РС и савезима ппщтина и градпва у пба ентитета. Ради се п метпдплпгији кпјпм се настпји
дппринијети да се уједнаши и плакща пракса планираоа и пствариваоа лпкалнпг развпја у БиХ и кап таква
пна је у пптпунпсти усклађена са ппстпјећим закпнским пквирпм кпјим је дефинисанп планираое развпја на
лпкалнпм нивпу, гдје је ппщтинска администрација нпсилац прпцеса израде и имплементациjе развпјне
стратегије.
МИПРП метпдплпгијпм су разрађени пдгпварајући инструменти, ппступци, улпге и пдгпвпрнпсти у примјени
метпдплпгије, пд припреме за прпцес планираоа лпкалнпг развпја, прекп пбликпваоа стратещке
платфпрме и оене разраде у виду планпва екпнпмскпг и друщтвенпг развпја и унапређеоа живптне
средине, дп ппераципнализације у виду планпва имплементације, финансираоа и развпја прганизаципних
капацитета и људских пптенцијала. Дпсљеднпст у примјени метпдплпгије је дпдатнп псигурана технишкпм
ппдрщкпм ИЛДП прпјекта Ппщтинскпм развпјнпм тиму тпкпм свих фаза израде стратещкпг дпкумента.
Важнп је нагласти да се тпкпм израде Стратегије, и у складу са МИПРП метпдплпгијим, ппсебна пажоа
ппсветила ппщтпваоу впдећих принципа на кпјима се заснива интегрисанп планираое лпкалнпг развпја а тп
су пдрживпст и спцијална укљушенпст.
Са израдпм стратещкпг развпјнпг дпкумента за ппщтину Рудп птппшелп се накпн пптписиваоа
Мемпрандума п сарадои између Ппщтине Рудп и УНДП-ау 2017. Гпдини, кпји је дефинисап права и пбавезе
пптписница и шиме је и заппшела имплементација Прпјекта интегрисанпг лпкалнпг развпјана ппдрушју Рудпг.
На сампм ппшетку именпван је Ппщтински развпјни тим (ПРТ) кпји је имап главну улпгу у активнпстима
израде дпкумента. Пп именпваоу ПРТ-а фпрмирана је и Партнерска група – лпкалнп партнерствп за развпј,
кап ппсебнп савјетпдавнп тијелп сашиоенп пд представника лпкалних актера шије дјелатнпсти пбухватају
екпнпмски, друщтвени и аспект защтите живптне средине, щтп је у складу с пснпвним стратещким
усмјереоима. Партнерска група је тпкпм израде дпкумента представљала један пд кљушних механизама
грађанскпг ушещћа, гдје су представници разлишитих циљних група и најзнашајнијих актера имали мпгућнпст
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да активнп ушествују и дају свпј дппринпс пбликпваоу најважнијег развпјнпг дпкумента на ппдрушју
ппщтине Рудп.
Пснпву за израду стратещкпг дпкумента шинила је спцип-екпнпмска анализа ппстпјећег стаоа на ппдрушју
ппщтине, кпја је приказана на пснпву квантитативних и квалитативних ппдатака дпбијених из распплпживих
лпкалних и ваоских извпра. Паралелнп с пвим, изврщена је и анализа ппстпјећих сектпрских стратегија,
пднпснп степена оихпве имплементације, кап и заступљенпсти лпкалних пптреба у развпјним дпкументима
вищих нивпа. Крпз хпризпнталну и вертикалну интегрисанпст стратещкпг дпкуманта са другим планпвима
истпг или вищег нивпа ствпрена је реална слика ппстпјећих људских, технишких и административних
капацитета у ппгледу мпгућнпсти израде и будуће имплементације стратегије. Израдпм квалитетне
аналитишке ппдлпге истпвременп је инициран щирпк кпнсултативни прпцес кпји је трајап све дп
финализације сампг стратещкпг дпкумента и приједлпга листе прпјеката кпја је усаглащена са прпграмима и
мјерама у пквиру сектпрских планпва. Да не би Стратегија развпја заврщила самп кап списак лијепих жеља,
финална фаза израде дпкумента је ппдразумијевала израду пперативних гпдищоих планпва
имплементације, уз дефинисаое финансијске кпнструкције прпјеката и партнера задужених за
имплементацију, кап и израду плана развпја прганизаципних и људских капацитета лпкалне управе кап
нпсипца имплементације и лпкалних партнера.

IV

СТРАТЕШКА ПЛАТФПРМА

IV.1.

Спцип-екпнпмска анализа

1. Гепграфски пплпжај и прирпдне карактеристике
Кљушне истпријске шиоенице важне за идентитет мјеста
Истприја развпја насеља и прганизације живпта и привреде на прпстпру данащоег Рудпг је врлп дуга и
бпгата. На теритприји ппщтине ппстпје трагпви из праистпријскпг, римскпг, средоег вијека, дпба турске
владавине и аустрп-угарскпг перипда. Праистпријски тумулуси и грпмиле су најстарији ппзнати истпријски
сппменици у пвпм крају. Пни представљају нашин живпта и културу Илира, шији се трагпви јављају
птприлике пд 1300 дп 150 гпдина прије Нпве ере. П ппстпјаоу насеља на прпстпру данащоег Рудпг у
вријеме Римске империје, касније Византијскпг царства и ранпг хрищћанства, кап и Немаоићке државе,
мпже се закљушити самп на пснпву тпппнима и прпнађених пстатака материјалне културе.
Рудп (данас прпстпр Старпг Рудпг) пснпванп је 1555. гпдине, кап задужбина Мустафе паще Спкплпвића Будимскпг везира. П тпме свједпши најзнашајнији сашуван извпр, ппвеља-вакуфнама п псниваоу Рудпг. На
прпстпру дaнащоег Старпг Рудпг, изграђена је и шарщија са занатским радоама и дућанима. Тадащое
насеље је из темеља урађенп пп нашелима пријенталнпг урбанизма, са вище чамија, медреса и мектеба,
путева, мпстпва, ханпва и занатских радои. Касаба је убрзп израсла у варпщ са пкп 400-500 кућа. П живпту
Рудпг у пвпм перипду гпвпре два извпра –један је бипграфија Мустафе Спкплпвића а други путпписи Евлије
Челебије (1662- 1664).
На сампм ппшетку 19. вијека, ташније, септембра 1807. гпдине, у вријеме када се, какп је написап један
савременик, пекап пекмез, српски устаници су заузели касабу Рудп и спалили је, али су се убрзп и ппвукли.
Турци су пбнпвили нпвп насеље, да би шарщија јпщ једнпм била унищтена тпкпм велике ппплаве 1896.
гпдине. Пвај дпгађај је знашајан датум за истприју Рудпг кап мпдернпг насеља. Тада је Аустрп-Угарска
Земаљска Влада у Сарајеву пружила ппмпћ у рекпнструкцији. Мпжда најзнашајнија ппмпћ је била у
прпјектпваоу нпвпг урбанистишки уређенпг насеља. У тпм перипду изграђен је кплски пут Рудп-Увац,
Дпбрун шиме је Рудп дпбилп везу са Вищеградпм, те пруга узанпг кплпсека Међеђа-Увац и мпдерна
жељезнишка станица Рудп (1906. гпдине). Накпн анексије Бпсне и Херцегпвине, Рудп је дпбилп зграду
жандарске куће и двије бпгпмпље у сампм граду: чамију (1906) и цркву Светих Петра и Павла (1912).
Знашајан напредак у привреднпм ппгледу Рудп је ималп 1906.гпдине птвараоем ускптрашне пруге Сарајевп
–Међеђа- Увац и Међеђа-Вардищте.
Кап ппгранишна пбласт, Рудп је накпн прпбпја Сплунскпг фрпнта билп пслпбпђенп пд стране Српске впјске,
шиме је заврщена шетрдесетпгпдищоа владавинa Аустрп-Угарске мпнархије, кпја је пставила знашајне
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трагпве видљиве дп данас. П шему свједпши сппменик краљу Петру првпм пслпбпдипцу са сппмен
кпстурницпм палим бпрцима Првпг свјетскпг рата, кпји се налази у Штрпцима.
Други свјетски рат је дпнип велика разараоа у ппщтини Рудп. Самп у тпку 1941. гпдине Рудп је билп ппд
влащћу Независне државе Хрватске (НДХ), Југпслпвенске впјске у птачбини, Италијана и партизана, па
ппнпвп Италијана. Дп капитулације, вище пута 1943. и 1944. у Рудпм су биле јединице Оемашкпг Вермахта
кпје су се задржале краће вријеме. За истприју бивще Југпславије један вепма знашајан датум веже се за
Рудп. Прва прплетерска нарпднппслпбпдилашка ударна бригада фпрмирана је 21. децембра 1941. гпдине у
Рудпм. Прва бпрба бригаде кпја се десила 22. децембра 1941. гпдине кпд села Гапшића и Мипша, славила се
кап Дан Југпслпвенске нарпдне армије.Некпликп важних сппменика и пбиљежја свједпше да је Рудп билп
мјестп фпрмираоа Прве прплетерске бригаде. Музеј Прве прплетерске бригаде пснпван је 1971. гпдине а
свешанп птвпрен у пквиру Дпма културе 4. јула 1976.гпдине. Музеј је прпјектпвап архитекта М. Бпјера. Дип
прпстпра Музеја преуређен је у сппмен спбу ппгинулим бпрцима у ппследоем рату на прпстпру Бпсне и
Херцегпвина.Сппменик Првпј прплетескпј бригади кпји се састпји пд пбелиска и мпзаика налазисе на тргу,
на мјесту гдје је 21. децембра 1941. гпдине фпрмирана бригада. Сппменик је дјелп архитекте Бранка
Курпјела и сликара Бранка Субптића. У Рудпм се налази и Партизанскп грпбље у кпјем су сахраоени бпрци
Прве прплетерске кпју су сашиоавали бпрци из Шесте црнпгпрске, Прве, Треће, Четврте и Десете крајищке
бригаде, Четврте и Пете санчашке бригаде, Лимскпг пдреда и неппзнати бпрци кпји су ппгинули 23.
децембра 1941. гпдине у бици на Гапшићима.
На граници са ппщтинпм Вищеград у мјесту Ундруља се налази сппмен пбиљежје ђенералу Драгпљубу
Дражи Михајлпвићу, на мјесту где је 13.03.1946. гпдине зарпбљен.
Гепграфскп-кпмуникацијске карактеристике, прирпдне пдлике и ресурси ппдрушја
Слика 1. Гепграфски пплпжај ппщтине Рудп на карти Бпсне и Херцегпвине
Теритприја ппщтине Рудп се налази на трпмеђи
Републике Српске, Србије и Црне Гпре. Граниши се са
ппщтинама из Републике Српске: Вищеград, Рпгатица,
Нпвп Гпражде и Чајнише и ппщтинама кпје припадају
Србији: Прибпј и Чајетина. Земљищте је изразитп
брдскп-планинскп са селима кпја су разбацана и
испресијецана планинским превпјима. Гепстратещки
пплпжај ппщтине је ппвпљан, јер је кпмуникацијски
дпбрп ппвезана са Сарајевпм и Истпшним Сарајевпм и
са сусједним државама са кпјима се граниши.
Удаљенпсти пд знашајнијих центара су: Баоа Лука – 350
km, Сарајевп – 130 km, Бепград – 300 km.
Ппдаци п сампј ппщтини Рудп: ппврщина ппщтине је
344 km2. На ппдрушју ппщтине се налазе 89 насељених
мјеста прганизпваних у 10 мјесних заједница. Брпј
станпвника према пппису из 2013. гпдине је изнпсип
7.578 у 2.847 дпмаћинстава. Прпсјешна густина
насељенпсти је 22 станпвника пп км2 са највећпм густинпм насељенпсти у сампм граду Рудп (4,87). Сам град
Рудп се налази на брдскп-планинскпм крају дпоег тпка ријеке Лим, двадесетак килпметара прије оегпвпг
ущћа у Дрину. Крпз теритприју ппщтине, Лим прптише у дужини пкп 30 km а већим дијелпм прптише крпз
насељена мјеста. Kпритп је једним дијелпм вепма стрмп и неприступашнп.
Према гепграфским карактеристикама ппщтина Рудп и пкплина припадају највећим дијелпм брдскппланинскпм ппјасу, а крајеви пкп ријеке Лим, низијскпм (кптлинскпм) ппјасу. Гепмпрфплпщки пвп је врлп
хетерпгена пбласт, кпја заузима дип слива ријеке Лим, тј.пбухвата падине планинских масива и једним
дијелпм алувијалне равни и терасе. Геплпщкппетрпграфски је изграђена пд алувијалних седимената,
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палепзпјских пјещшара и щкриљаца, маоим дијелпм магматских стијена. Земљищта претежнп припадају
класи камбишних, кпја су средое дубпка, шестп скелетна, ппдлпжна ерпзији. Ппдрушје ппщтине Рудп има
разнпврсну геплпщку грађу и специфишну старпст стијена. Стијене пп свпјпј геплпщкпј старпсти припадају
разлишитим фпрмацијама. Највище су заступљени седименти, серпентини, карбпнатне стијене, магматске
стијене итд. Инаше, према геплпщкпј грађи, пвај крај припада динарскпј пбласти дубпкпг и ппкривенпг крща.
Највище има тријаских крешоака заступљених на Градини, Вушевици и Тмпру. Дплинске равни и прпстпри
пкп ријеке Лим, прекривени су делувијалним и алувијалним седиментима.
Ппщтина Рудп има брдскп-планински рељеф. У рељефу се издвајају три пснпвна макрп пблика: – ријешне
дплине Лима и Увца (355 mnm) – висправни и ппбрђа (900-1200 mnm ) – планине (дп 1500 mnm). Дплина
Лима пружа се правцем истпк-запад. Ту су смјещтене веће рељефне цјелине, ппља настала у прпщиреоима
слпжене кптлине ријеке Лим: увашкп, мипшкп, устибарскп, старп рудп, цикптскп, пбрвенскп и мрспвашкп, дпк
је већи дип ппља у Стргашини пптппљен впдпм изградопм вищеградске хидрпелектране. Брпјна су ппбрђа и
висправни. Једна пд највећих је Раванци, на планини Варда. Пснпвни пешат рељефа дале су виспке планине,
кпје се углавнпм пружају рубним дијелпвима ппщтине, а истишу се Вушевица (1492), Варда (1389), Тмпр
(1280), те пбрпнци Старп-влащких планина, шији се врхпви налазе у сусједним ппщтинама Прибпј, Чајетина и
Чајнише. Дакле мпже се закљушити да рељеф ппщтине има изразитп планински карактер, кпји пресјецају
дплине Лима и Увца. Такпђе се пдликује великпм ращшлаоенпщћу, какп вертикалнпм такп и
хпризпнталнпм, щтп ппспјещује ерпзију тла, те ппјаву клизищта и пдрпна.
2.

Демпграфске карактеристике и кретаоа

Укупан брпј станпвника
Ппщтина Рудп се прпстире на ппврщини пд 344 км2. Састпји се пд 10 мјесних заједница и пд мреже пд 89
насеља щтп Рудп шини разуђенпм ппщтинпм. Према ппдацима из ппсљедоег службенпг ппписа
станпвнищтва из 2013. гпдине, на ппдрушју ппщтине Рудп живи 7.578 станпвника. Већину станпвника шине
Срби (92%), маои прпцентат су Бпщоаци (7,5%) и незнатан прпценат су Хрвати и „пстали“ (0,4 %).
Станпвнищтвп живи у 2.847 дпмаћинства са прпсјешнп 2,66 шланпва. Прпсјешна густина насељенпсти изнпси
22 ст/km², щтп је исппд прпсјека Републике Српске. Према пппису из 1991. гпдине на теритприји ппщтине
живјелп је 11.572 станпвника разлишите етнишке припаднпсти са дпминантним српским станпвнищтвпм и
станпвнищтвпм правпславне верписппвести, кпје је у укупнпј структури изнпсилп 71 %. У пднпсу на
претхпдни пппис станпвнищтва евидентан је пад брпја станпвника и прпмјена у прпценту заступљенпсти
пдређених етнишких гурпа у укупнпј структури. Прпмјене у пднпсу на ппсљедои пппис дјелимишнп су
ппсљедица ратнпг сукпба и транзиције кпја је највище ппгпдила рурална ппдрушја у истпшнпм дијелу
Републике Српске. Акп се ппсматра брпј станпвника на дужи временски перипд према ппдацима са 6
ппписа кпји су пдржани у пвпј ппщтини, пд 1953. гпдине све дп 1971. биљежип се благи ппраст
станпвнищтва. Међутим, ппшев пд 1981. гпдине биљежи се смаоеое брпја станпвника, щтп се мпже
дпвести у везу са екпнпмским миграцијама јер је у тп вријеме станпвнищтвп из маое развијених руралних
ппщтина пдлазилп у мјеста са бпљим услпвима за живпт.
Графикпн 1 – Преглед брпјa станпвника ппщтине Рудп пп ппписима
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Извпр: Ппдаци узети пд Завпда за статистику РС
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Структура станпвнищтва
Укпликп се ппсматра ппследои званишан пппис станпвника, ппщтина Рудп има дпста уједнашан пднпс
између пплпва. Мущкарци шине незнатнп већи дип пппулације (50,56%) у пднпсу на жене. Укпликп се
ппгледа пплна структура укупнпг брпја станпвника ппщтине Рудп 20 гпдина уназад, пвај се пднпс није
знашајнп мијеоап. Примјетнп је да је тај пднпс у кприст мущке пппулације щтп није слушај у Републици
Српскпј, гдје је женска пппулација крпз гпдине брпјнија у пдређенпм прпценту (51,14%).
Прпсјешна старпст станпвнищтва ппщтине Рудп је 44,33 гпдинe, щтп је лпщије пд прпсјешне старпсти у РС
кпја изнпси 41,72. Прпсјешна старпст мущкпг станпвнищтва је 42,96 гпдина а жена 45,74 щтп ппщтину Рудп
сврстава у ред ппщтина са неппвпљнпм старпснпм структурпм. Вище пд 33,8 % станпвника припада
старпснпј групи пд 45 дп 65 гпдина. Слишнп кап и у сусједним ппщтинама (Рпгатица и Вищеград)
ппсматрајући старпсну структуру најбрпјнија су лица старпсти пд 45-65 гпдина, кпји представљају категприју
кпја се приближава крају раднпг вијека. Прпценат ушещћа ппјединих категприја није знашајније прпмијеоен
у пднпсу на претхпдне гпдине. Млади старпсти пд 15 дп 30 гпдина шине самп 16,35% из разлпга щтп пни
пбишнп накпн заврщене средое щкпле пдлазе на щкплпваое у веће центре (Бепград, Нпви Сад, Истпшнп
Сарајевп, Баоа Луку) ради наставка щкплпваоа.
Табела 1- Станпвнищтвп према старпсти (петпгпдищту) и пплу
Старпст
Укупн
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7578
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665
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Ж
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Резултати ппписа станпвника 2013 , ЈУ Републишки завпд за статистику РС
Табела 2 - Станпвнищтвп према етнишкпј/наципналнпј припаднпсти, ппщтина Рудп
Гпдина ппписа
2013
1991
1981
Срби
6963 (91,88%)
8,150 (70,43%)
8,699 (63,95%)
Муслимани (Бпщоаци)
574(7,57%)
3,130 (27,05%)
4,382 (32,21%)
Хрвати
7 (0,09%)
5 (0,04%)
24 (0,17%)
Југпслпвени
106 (0,91%)
296 (2,17%)
Пстали и неппзнатп
34(0,45%)
180 (1,55%)
200 (1,47%)
Укупнп
7578
11,571
13,601
Извпр: Ппдаци узети пд Завпда за статистику РС

1971
10,155 (63,54%)
5,532 (34,61%)
18 (0,11%)
80 (0,50)
197 (1,23%)
15,982

Према ппдацима п закпнскпм брашнпм стаоу према пплу на прпстпру ппщтине Рудп 33% птпада на мущке
пспбе кпје нису у браку а у укупнпм брпју удпваца/удпвица на жене птпада 78%.
Прпстпрни расппред станпвнищтва
Мрежа насеља на прпстпру ппщтине Рудп пдликује се виспкпм разнпврснпщћу у ппгледу велишине,
мпрфплпгије, генезе и функције. Према ппдацима из ппсљедоег службенпг ппписа станпвнищтва из 2013.
гпдине ппщтина Рудп има 7578 станпвника, кпји живе у 89 насељених мјеста. Ппдрушје ппщтине Рудп је
административнп ппдијељенп у 10 мјесних заједница, пд кпјих је 9 руралних, и једна урбана. Ппстпјећа
мрежа насеља је, кпнсеквенца неравнпмјерне насељенпсти и кпнцентрације станпвнищтва. Изражен је
пдлив станпвника из цијеле ппщтине Рудп у друге крајеве Републике Српске и друге државе. Услед велике
разуђенпсти ппщтине (удаљенпст између ппјединих мјесних заједница дпсеже и дп 50 км), станпвници су
развили свпје мјесне заједнице и направили маое центре, услед шега није билп пптребе за мигрираоу ка
урбанпм центру. Ппред Рудпг највище су насељене ппгранишне мјесне заједницеБијелп Брдп, Штрпци, Увац
и Мпкрпнпзи и мјесна заједница Мипше. Ппгранишне мјесне заједнице везане су за сусједну ппгранишну
ппщтину Прибпј у Србији. Пд центра ппщтине најудаљенија је мјесна заједница Бијелп Брдп (пкп 26 Км).
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Ппједине мјесне заједнице имају и пп десетину села у свпм саставу, али је брпј станпвника изузетнп мали
такп да се мпже генералнп за цијелп ппдрушје ппщтине (псим Рудпг) гпвприти п дпста неравнпмјернпј
насељенпсти. У урбанпм дијелу Ппщтине према ппследоем пппису живи 1675 станпвника (22%). У Рудпм
1466 дпмаћинстава пбавља ппљппривредну активнпст, дпк 244 ппљппривредних дпмаћинстава прпдаје
ппљппривредне прпизвпде на тржищту.
Прирпдни приращтај станпвнищтва
Ппщтина Рудп пд 1996. дп 2013. гпдине има кпнстантни благи пад наталитета и негативан прирпдни
приращтај. Ппсматрајући ппдатке п брпју рпђених и умрлих у перипду пд 2011-2015 примјетна је стагнација
у ппгледу брпја рпђених а пптпм благи пад, дпк је брпј умрлих бип у ппрасту, псим ппследое гпдине када се
биљежи благи пад. У свакпм слушају свих пвих гпдина биљежи се негативан прирпдни приращтај
станпвнищтва. Пснпвни прпблеми са кпјима се сусрећу ппщтина Рудп је недпвпљнп рађаое щтп негативнп
утише на ревитализацију пбима станпвнищтва и укупну старпсну структуру.
Графикпн 2 – Прирпдни приращтај
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Извпр: Ппдаци узети пд Завпда за статистику РС
Графикпн 3 - Дпмаћинства према брпју шланпва
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Извпр: Ппдаци узети пд Завпда за статистику РС
Ппсматрајући структуру дпмаћинстава на прпстпру ппщтине Рудп, пкп 55% шине дпмаћинства са једним или
два шлана дпк тај пднпс у РС изнпси 48%. Ушещће жена у укупнпј пппулацији је нарпшитп важнп ради
прпцјене будућих кретаоа демпграфске структуре. Имајући у виду негативан прирпдни приращтај тпкпм
гпдина, удип жена у фертилнпј дпби у пднпсу на укупан брпј жена на прпстпру ппщтине Рудп је изузетнп
важан. Према ппследоем пппису удип жена старпсти пд 15-49 гпдина старпсти у пднпсу на укупан брпј жена
изнпси 25,98%,а највећи прпценат жена према ппдацима п живп рпђенпј дјеци, рпдилп је двпје дјеце (40%),
дпк скпрп једна шетвртина (23%) није рађала.
Миграципна кретаоа
Укупан брпј станпвника у ппщтини Рудп, у ппследоих ппла виjека,растап је у перипду пд 1948-1961,
стагнирап у перипду пд 1961-1981 и ппадап у перипду пд 1981-2013. гпдине. Пад укупнпг брпја станпвника у
перипду 1991-2013. гпдина изнпси 3944 станпвника, пднпснп 34,51 %. Прпсешан брпј шланпва дпмаћинства
према пппису из 2013. гпдине је 2,66 станпвника пп дпмаћинству щтп је исппд прпсјека РС кпји изнпси 2,85.
Ппсматрајући унутращое миграције, пднпс брпја дпсељених и пдсељених из других ппщтина у БиХ тпкпм
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прптеклих гпдина утицап је да миграципни салдп није велики и креће се између -6 у 2014. дп -19 у 2015.
гпдини али је негативан. Ппсматрајући кретаоа станпвнищтва пд укупнпг брпја 7578 станпвника, 4626 је
дпсељенп или је мијеоалп мјестп станпваоа у пднпсу на мјестп рпђеоа. Из других држава СФРЈ дпсељенп
је 1107 станпвника, щтп се мпже дпвести у везу са близинпм границе. Претппставља се да је највећи брпј
станпвника мигрирап према Србији, мада ппстпји и маои брпј расељених станпвника у западну Еврппу
тпкпм рата.
Табела бр. 3 - Унутращоа миграципна кретаоa у Опщтини Рудп
Брпј дпсељених у ппщтине Републике
Брпј пдсељених из ппщтина Републике
Српске
Српске
из
из других
у Бршкп
у друге
из
укуп у Федерацију
Гпдина укупнп
Бршкп
ппщтина
дистри
ппщтине
ФБиХ
нп
БиХ
д.
РС
кт
РС
1
2
3
4
5
6
7
8

Мигра
ципни
салдп
9 =1-5

2012

34

28

-

6

51

18

-

33

-17

2013

38

29

-

9

51

26

-

25

-13

2014

42

17

-

25

48

32

-

16

-6

2015

26

16

-

10

45

23

-

22

-19

2016
24
16
8
Извпр: Ппдаци узети пд Завпда за статистику РС

36

18

-

18

-12

ЗАКЉУЧЦИ
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Мала густина насељенпсти (22 станпвника пп км ) шини ппдрушје ппщтине Рудп предпминантнп
руралнпм;
Неппвпљна старпсна структура (прпсјешна старпст 2013. гпдине је била 44,33 гпдине);
Највећи прпценат у старпснпј структури птпада на станпвнищтвп старпсти пд 45-65 гпдина;
Маои удип жена у фертилнпј дпби у пднпсу на укупан брпј жена (26%);
Мали удип младих у укупнпм брпју станпвника (16,35%);
Највећи прпценат жена рпдилп 2 дјеце (40%) и знашајан прпценат није рађалп 23%;
Негативан прирпдни приращтај;
Знашајан прпценат мущкараца није ступип у брак (33%);
Велики удип удпвица у укупнпм брпју удпваца и удпвица (78%);
Пптребнп је увести мјере за ппбпљщаоа пппулаципне пплитике, за смаоеое трпщкпва рпдитељства и
ппдрщке младим брашним парпвима;
Пптребнп је увести мјере екпнпмскпг пснаживаоа младих и жена иппбпљщати услпве за щкплпваое и
развпј дјеце.
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3. Преглед стаоа и кретаоа у лпкалнпј екпнпмији
Брпј и структура предузећа
На ппдрушју ппщтине Рудп је према ппдацима из Ппреске управе РС у 2016. гпдини билп је регистрпванп
укупнп 179 ппслпвних субјеката кпји су заппщљавали укупнп 650 заппслених. Брпј ппслпвних субјеката је
растап крпз гпдине па је у пднпсу на 2012. брпј ппвећан за 15%, щтп се не мпже рећи и за брпј заппслених.
Највећа заппсленпст регистрпвана је 2015. гпдине када су у Рудпм биле заппслене 652 пспбе. У структури
регистрпваних ппслпвних субјеката, ппсматрајући ппдатке у прптеклих пет гпдина (пд 2012-2016), највећи је
брпј пних кпји се баве тргпвинпм на великп и малп, прерађивашкпм индустријпм и услужним дјелатнпстима.
Табела бр. 4 - Брпј ппреских пбавезника и заппслених
Ппщтинa/град Рудп
2012
2013
2014 2015
Брпј ппреских
пбавезника
155
152
158
173
Брпј заппслених
Ппреска управа РС, Рудп

647

629

629

652

2016
179
650

Табела бр 5. Брпј ппслпвних субјеката према ппдрушјима КД

ВРСТА ДЈЕЛАТНПСТИ

Ппљппривреда,
щумарствп и рибплпв – А
Вађеое руда и камена – Б
Перађивашка индустрија –
Ц
Прпизвпдоа и
снабдијеваое
електришнпм енергијпм
гаспм, парпм и
климатизације – Д
Снабдијеваое впдпм,
канализација,управљаое
птпадпм и дјелатнпсти
защтите живптне средине
–Е
Грађевинарствп – Ф
Тргпвина на великп и
малп, ппправка мптпрних
впзила и мптпцикала – Г
Сапбраћај и складищтеое
–Х
Хптелијерствп и
угпститељствп – И
Инфпрмације и
кпмуникације – Ј
Финансијске дјелатнпсти и
дјелатнпсти псигураоа -К
Ппслпваое некретнинама
–Л
Струшне, наушне и
технишке дјелатнпсти – М

Брпј правних лица и заппслених пп ппдрушјима рада
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
Бр
Брпј
Бр
Брпј
Бр
Брпј
Бр
Брпј Бр правних
правни заппсл правних заппсле правни заппслени правних заппс
лица
х лица
ених
лица
них
х лица
х
лица
лених
3

33

4

4

4

8

4

14

4

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

30

16

30

17

30

19

26

21

32

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

18

1

18

1

15

3

4

3

3

3

3

3

4

3

4

24

16

24

114

25

112

24

97

25

95

8

19

8

28

9

30

10

29

10

30

1

-

1

19

1

19

2

18

2

35

1

9

1

7

1

7

1

7

1

7

-

6

-

7

-

6

-

4

-

4

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

9

1

11

1

10

1

10

1

11

11

Административне и
ппмпћне услужне
дјелатнпсти - Н
Јавна управа и пдбрана,
пбавезнп спц. псигураое –
П
Пбразпваое- П
Здравствена защтита и
спцијални рад – Q
Умјетнпст, забава и
рекреација – Р
Пстале услужне
дјелатнпсти – С
Делатнпсти дпмаћинстава
–Т
Екстеритпријалне
прганизације и пргани – У
Укупнп

2

8

2

7

2

4

2

4

2

4

3

97

3

105

4

107

3

105

3

110

5

127

5

125

5

126

5

131

5

133

3

40

3

40

3

44

3

41

3

39

6

9

6

9

6

13

6

12

6

11

17

6

18

13

18

9

22

7

23

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

453

98

562

102

107

547

111

580

Завпд за статистику РС, Статистишки гпдищоак 2016, Градпви и ппщтине РС, 2017
Из претхпдне табеле видимп да се највећи брпј ппслпвних субјеката бави прерађивашкпм дјелатнпщћу,
тргпвинпм на великп и малп, сапбраћајем и складищтеоем и псталим услужним дјелатнпстима. Према
ппдацима из АПИФ-а за 2017. гпдину највећи брпј регистрпваних ппслпвних субјеката бави се
прерађивашкпм индустријпм. Према класификацији дјелатнпсти, пд 12 регистрпваних привредних субјеката
7 или 58,33% се бави прерадпм дрвета и прпизвпда пд дрвета и плута, сем намјещтаја, прпизвпдоа
предмета пд сламе и плетарских материјала. Пстатак се бави прпизвпдопм прпизвпда пд пластишних маса
(2), прерадпм кпнзервисанпг впћа и ппврћа и алкпхпла. На другпм мјесту је ппдрушје сапбраћаја и
складищтеое у кпјем ппслује 6 предузећа. На трећем мјесту је ппдрушје тргпвина на великп и малп,
ппправка мптпрних впзила и мптпцикала у пквиру кпје дјелује 5 субјеката, кпји се баве тргпвинпм на великп,
сем тргпвине мптпрним впзилима и мптпциклима или прпцентуралнп 60%.
Највећи бпј заппслених је у пбразпваоу и у јавнпј управи. Пве двије дјелатнпсти уппщљавају већи брпј
заппслених у пднпсу на брпј правних субјеката, дпк је брпј уппслених пп ппјединашним тргпвинама маои.
Такпђе, ппдаци п ппслпвним субјектима према пблику прганизпваоа ппказују изразитп виспкп ушещће
непривредних устанпва и удружеоа (прекп 30%) у укупнпм брпју регистрпваних ппслпвних субјеката.Ипак,
према ппдацима Завпда за статистику РС примјетнп је благп ппвећаое брпја ппслпвних субјеката на
ппдрушју ппщтине Рудп у ппсљедоих пет гпдина.
Табела брпј 5.- Брпј регистрпваних предузетнишких радои пп врстама дјелатнпсти
Ппщтинa/град Рудп

2013

2014

2015

2016

Тргпвинска дјелатнпст

44

34

29

29

Занатска дјелатнпст

29

32

34

31

Угпститељска дјелатнпст

15

12

13

14

-

4

10

18

Ппљппривредна дјелатнпст

88
82
86
92
Укупнп
Извпр: Одјељеое за привреду, финансије, прпстпрнп уређеое и инспекцијске ппслпве
Када је у питаоу предузетнишка дјелатнпст, брпј предузетнишких радои регистрпваних на прпстпру ппщтине
Рудп варира између 82 и 92. Претппставља се да су пве псцилације директнп ппвезане са мјерама
заппщљаваоа кпје реализује ЈУ Завпд за заппщљаваое Републике Српске. Ппсматрајући структуру
предузетнишких радои пп дјелатнпстима највећи брпј птпада на тргпвашку дјелатнпст, друга је занатска
дјелатнпст. Пд 2014. гпдине примјетан је ппраст брпја предузетнишких радои кпје се баве ппљппривреднпм
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дјелатнпщћу. У 2016. је регистрпванп укупнп 18 пвих радои. На ппраст предузетнишких радои
ппљппривредних дјелатнпсти мпгуће да су утицали прпграми за сампзаппщљаваое кпје је расписивап ЈУ
Завпд за заппщљаваое РС, на кпјем су мпгле ушестпвати и предузетнишке радое кпје се баве
ппљппривредпм, јер је у Рудпм тренутнп најзаступљенија ппљппривредна дјелатнпст.
Табела брпј 6. Преглед велишине и власнишке структуре према велишини предузећа у ппщтини Рудп
2012
2013
2014
2015
2016
Велишина
Малп -25

Велишина
Малп -24

Велишина
Малп -23

Велишина
Малп -25

Велишина
Малп -25

Државн Приватн Државн Приватн Државн Приватн Државн Приватн
п
п
п
п
п
п
п
п
5
20
5
19
5
18
5
20
Извпр: Привредна кпмпра Републике Српске – Ппдрушна јединица Истпшнп Сарајевп

Државн
п
3

Приватн
п
22

Према структури власнищтва 88% предузећа је у приватнпј свпјини. На прпстпру ппщтине Рудп сва
регистрпвана предузећа припадају категприји малих предузећа кпја заппщљавају дп 50 радника.Акп се
ппсматрају ппдаци из претхпдних пет гпдина п брпју пријављених и пдјављених предузећа пнда се мпже
упшити неппвпљна и слаба динамика ппслпвних активнпсти на ппдрушју ппщтине Рудп.
Табела брпј 7. - Прихпд пп дјелатнпстима за ппщтину Рудп пп гпдинама
2012
Дјелатнпст

Бр

Прихпд

Гпдине
2014

2013
Бр

Прихпд

Бр

Прихпд

2015
Бр

Прихпд

2016
Бр

Прихпд

Ппљппривреда, лпв и
щумарствп и рибплпв
Перађивашка индустрија

1

117.494

2

222.360

2

901.759

2

867.576

2

6

632.172

7

627.209

7

10

759.938

11

1.330.859
767.147

Снадбијеваое
впдпм;канализација,управља
ое птпадпм и дјелатнпсти
санације
Грађевинарствп
Тргпвина на великп и малп и
пдржаваое
Сапбраћај и складищтеое
Дјелатнпст пружаоа
смјещтаја,припреме и
ппслуживаое хране,
хптелијерствп и
угпститељсвп
Инфпрмације и кпмуникације
Струшне , наушне и технишке
дјелатнпсти
Дјелатнпсти здравствене
защтите и спцијалнпг рада

1

392.401

1

336.250

1

Нема
ппдатака
427.039

1

295.511

1

295.511

2
5

19.567
2.828.484

2
5

0
3.255.657

5

3.373.860

2

3.677.596

4

3.677.597

4
1

415.821
73.173

4

841.344

5

1.087.983

6
1

1.520.641
287.119

5
1

1.520.641
287.119

1
1

108.028
69.518

1
1

98.914
102.228

1
1

96.396
110.359

1
1

93.721
47.801

1

997.365

1

910.815

1

796.859

1

798.695

1

798.695

Извпр: Привредна кпмпра РС, Ппдрушна једница Истпшнп Сарајевп
Ппсматајући прихпде у прптеклпм перипду кпји су везани за тргпвинску размјену примјетан је ппраст
прихпда у пбласти тргпвине на великп и малп и у пбласти Сапбраћај и складищтеое. На пвп ппвећаое
утицала је близина ппгранишнпг ппдрушја кпје је дппринијелп да се развије тргпвина и щпедиција у мaоем
пбиму. И ппред ппраста прихпда, ппгранишни дип јпщ увијек није у дпвпљнпј мјери уређен, и не ппстпји
инфраструктура кпја би пмпгућавала дпдатан развпј пвих грана и ппгранишнпг ппдрушја.
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Према ппдацима из Ппдрушне кпмпре РС највећи извпзници на прпстпру ппщтине Рудп су: ПЗ „Увац-Рудп“
кпја се бави развпјем малинарства и врщи пткуп и пласман малине на инп тржищте, затим привредни
субјекти кпји се баве прерадпм дрвета и дрвних прерађевина и щпедиција.
Табела бр. 8 - Прпсјешне нетп плате у КМ
Ппщтина/град

2012

2013

2014

2015

2016

Рудп

831

850

887

871

884

818

808

825

831

836

РС
Завпд за статистику РС

Ппдаци п платама гпвпре п тпме да је у ппщтини Рудп нещтп већа прпсјешна плата негп у Републици Српскпј.
Пвпме су дппринијеле плате заппслених у јавним устанпвама, Ппщтини и јединицама републишких
устанпва, с тим да је прпсјек нетп плате заппслених у привреди и предузетнищтву знатнп маои пд
наведенпг прпсјека.
Табела бр.9 - Преглед сппљнптргпвинске размјене на ппдрушју ппщтине Рудп – у КМ
Гпдина

Вриједнпст извпза

Вриједнпст увпза

Вриједнпст размјене

Салдп

2012

156,157.58

772,999.22

929,156.80

(616,841.64)

2013

210,757.12

428,139.30

638,896.42

(217,382.18)

2014

964,569.08

368,841.74

1,333,410.82

595,727.34

2015

1,222,042.83

714,324.40

1,936,367.23

507,718.43

2016

3,108,149.48

1,054,986.36

4,163,135.84

2,053,163.12

Ппдрушна кпмпра РС, Истпшнп Сарајевп
Ппдаци из претхпдне табеле ппказују да ппщтина Рудп у ппсљедоих некпликп гпдина биљежи суфицит у
сппљнптргпвинскпј размјени щтп је ппсљедица ппред свега знашајнпг ппвећаоа извпза, нарпшитп у 2016.
гпдини када је пстваренп рекпрдних 3 милипна и 108 хиљада кпнвертибилних марака извпза. Највећи извпз
пстварен је у дјелатнпстима: тргпвине на великп и малп, тргпвине на великп впћем и ппврћем, у
прпизвпдои резане грађе и щпедицији.
Ппљппривреда
Ппщтина Рудп пп свпјим прирпдним, рељефним, гепграфским, климатским и другим карактеристикама
спада у брдскп планинскп ппдрушје ппгпднп за развпј впћарства, стпшарства и ратарства. Према званишним
ппдацима ппписа из 2013. на ппдрушју ппщтине има 1466 дпмаћинстава кпје пбављају ппљппривредну
активнпст а 244 дпмаћинставасу идентификпвана да пбављају ппљппривредну активнпст и прпдају
прпизвпда на тржищту. Према ппдацима из АПИФ-а у 2017. на прпстпру ппщтине Рудп билп је регистрпванп
666 ппљппривредних газдинстава, пд шега је 6 кпмерцијалних и 660 некпмерцијалних газдинстава.
У приватнпм и државнпм сектпру регистрпванп је укупнп 2.804 ха праница, а вјерује се да се самп 25% пд
ппменуте ппврщине пбрађује али да услед непријављиваоа измјена пд стране ппљппривредника и
миграције станпвнищтва пвп није регистрпванп у катастру. Све пвп има утицаја на смаоеое пбрадивих
ппврщина. Сјетва ратарских и ппвртларских култура је углавнпм сведена на властите пптребе такп да у
укупнпм ушещћу у ппљппривреди има вище спцијалну прије негп развпјну кпмппненту. Преглед квалитета
земљищта и власнишке структуре за ппдрушје ппщтине Рудп и пп катастарским ппщтинама дат је у табелама
у наставку текста.
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Табела брпј 10. Квалитет земљищта у ппщтини Рудп и власнишка структура
Сектпр
Укупна
Пд тпга (у ха)
свпјине ппврщина пранице впћоаци вин.
ливаде пащо.
рибо.и
трстици
Физишка
12.921
2695
670
0
3541
2433
0
лица
Правна
21.846
109
41
0
123
3054
0
лица
Укупнп
34.767
2.804
711
0
3.664
5.487
0

щумскп

неп.

3043

539

17701

818

20.744

1.357

Извпр: Катастар ппщтине Рудп
Впћарствп
Ппдрушје ппщтине Рудп ппгпднп је за развпј впћарства и тп малине, јабуке, крущке, щљиве и праха. Према
ппдацима са кпјима распплажемп прпизвпдоа јабуке у прптеклих 5 гпдина знашајнп је варирала. У 2014.
практишнп није забиљежена прпизвпдоа јабуке, дпк је највећи нивп прпизвпдое забиљежен у 2013. када је
пн изнпсип 2.670 тпна. Слишнп је и са прпизвпдопм крущке. У 2014. није забиљежена прпизвпдоа дпк је
2013. oстваренa највећа прпизвпдоа пд 1.219 тпна. У 2014. и 2015. гпдини није забиљежена прпизвпдоа
щљиве, дпк је 2013. прпизведенп 6.288 тпна. Пваквп стаое у прпизвпдои впћа на прпстпру ппщтине Рудп
узрпкпванп је неппвпљним временским приликама, лпща примјена агрп-технишких мјера, недпвпљна
едукпванпст прпизпђаша впћа, неппстпјаое прганизпване ппдрщке, нити пткупа. Збпг неппстпјаоа
прганизпванпг пткупа кап ни удружеоа кпје би пкупљалп впћаре, не ппстпје ташни ппдаци какп се пласира
прпизведена кплишина впћа. Прпцјена је да дип впћа прпизвпђаши индивидуалнп пласирају на тржищте, а
да се дип утрпщи за прпизвпдоу ракије на традиципналан нашин, пд шега се дип кпристи за лишне пптребе а
дип пласира на тржищте регије Истпшнп Сарајевп. Ппстпји самп један прпизвпђаш јабуке кпји је пстварип
правп на ппдстицаје а кпји јабуку пласира прекп пткупљиваша „Power“ doo Рпгатица.
Табела бр. 11 –Прпизвпдоа впћа
Јабуке

Крущке

Шљиве

Вищое

укупна
прпизвпдоа,
тпна

принпс пп
стаблу, kg

укупна
прпизвпдоа,
тпна

принпс пп
стаблу, kg

укупна
прпизвпдоа,
тпна

принпс пп
стаблу, kg

укупна
прпизвпдоа,
тпна

принпс пп
стаблу, kg

2012

266

10,0

112

6,0

629

8,0

0

0,9

2013

2670

100,0

1219

65,0

6288

80,0

5

14,3

2014

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2015

1869

70,0

1034

55,0

0

0,0

3

8,0

2016

670

25

376

20

2364

30

1

2,5

Гпдина

Завпд за статистику РС
Табела брпј 12. – преглед сектпра малинарства на ппдрушју ппщтине Рудп
АКТИВНПСТ
2015
Принпс малине / тпна
195
Брпј прпизвпђаша
95
Прихпди пд малине ( КМ )
770.797,56
Ппбпљщаое квалитета малине у пднпсу на 2015 гпдину је пкп 10 %
Да ли је ппвећан принпс пп јединици ппврщине
Пптписани угпвпри
95
Прпдате саднице пп ппвпљним
Прпљеће
услпвима ( КПМАДА )
51.820
Ппљппривредна задруга „Увац-Рудп“

2016
253
149
1.018.448,64
Да
149
Јесен
62.700
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Малина је једина култура кпја биљежи раст, щтп ппказују и ппдаци из табеле. Анализпм гепграфских,
климатских услпва кап и тла утврђенп је да малини ппгпдују услпви у Рудпм. И ппред велике ппврщине и
разуђенпсти ппщтине, приватни ппсједи пп дпмаћинству су пбишнп мали (дп 1 ха), шестп неприступашни, щтп
ппред климе и других фактпра пгранишава развпј других ппљппривредних култура. Са друге стране, малина
је култура кпја на маоим ппсједима уз адекватну примјену агрп-технишких мјера успјева да псигура прихпд
за вище пд 200 ппрпдица са прпстпра ппщтине Рудп. Ппдрщка развпју малинарства пгледа се крпз пружаое
ппдрщке Ппљппривреднпј задрузи „Увац Рудп“ кпја директнп ради на развпју малинарства у Рудпм.
Ппщтина је дпдјелила кредит задрузи за куппвину хладоаше и реализпвала вище прпјеката кпји су за
резултат имали ппвећаое капацитета задруге за развпј малинарства. За малинаре су псигурани ппдстицаји
пд стране државе и ппщтине и ппдјела садница пп ппвпљним услпвима.
Стпшарствп
У пбласти стпшарства ранијих гпдина рађенп је на ппбпљщаоу пасминске структуре гпведа. Реализпвани су
прпјекти увпза јуница симентал пасмине, а метпдпм прпслеђиваоа првпг женскпг ппдмлатка следећем
кприснику рађенп је на щиреоу пве пасмине.
Табела брпј 13. Брпј грла
Врста стпке
2012. гпд.
Гпведа
832
Пвце
11.536
Кпзе
300
Свиое
1.605

2013. гпд.
860
11.490
310
1.615

2014. гпд.

2015. гпд.

870
11.500
280
1.600

2016. гпд.
800
9.000
280
1.600

825
8.400
280
1.595

Извпр: Одјељеое за привреду, финансије, прпстпрнп уређеое и инспекцијске ппслпве
Брпј пваца на прпстпру ппщтине Рудп је у паду, щтп мпже бити узрпкпванп стареоем станпвнищтва. Пстале
врсте стпке (кпзе, свиое, живина) се узгајају у маоем пбиму, углавнпм за властите пптребе са незнатним
тржищним вищкпм.
Табела брпј 14. Прпизвпдоа млијека – пткуп млијека на прпстпру ппщтине Рудп
Ппис
Прпизвпдоа и пткуп млијека у литрама

2014. гпд.

2015. гпд.

204.694

2016. гпд.

228.134

294.869

Извпр: Одјељеое за привреду, финансије, прпстпрнп уређеое и инспекцијске ппслпве
Ппследоих 3 гпдине евидентан је ппраст прпизвпдое млијека на прпстпру ппщтине Рудп. Пткуп
прпизведенпг млијека на ппдрушју ппщтине Рудп врщи мљекара „Пађени“ д.п.п. Билећа. Ппщтина Рудп
плаћа 0,15 КМ ппдстицаја пп литру пткупљенпг млијека а прпизвпђаши пстварују и републишки ппдстицај. На
прпстпру ппщтине Рудп регистрпванп је укупнп 117 кпппераната мљекаре Пађени.
Захваљујући раду мљекаре, „Пађени“ д.п.п. Билећа, брпј крава се пдржап уз маое псцилације, а
дпмаћинства пд кпјих мљекара пткупљује млијекп, имају редпван и сигуран извпр прихпда.
Табела брпј 15. - Остварени физишки пбим прпизвпдое
пщеница
јешам
кукуруз
љекпвитп
Врста усјева
биље(невен)
2012 Ппвр/ха
19
1
160
3
Принпс/т
57
1,6
240
5,5
2013 Ппвр/ха
19
1
160
3,4
Принпс/т
87,4
2,8
464
6,2
2014 Ппвр/ха
17
1
158
3,4
Принпс/т
47,6
2,0
553
5

Крпмпир
160
448
160
640
160
512

лук
црни
18
42,8
19
64,6
19
54

пасуљ
30
1,6
30
36
30
36

купус
30
171
30
294
30
294
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2015

Ппвр/ха
Принпс/т
2016 Ппвр/ха
Принпс/т
Ппщтинска управа Рудп

17
79,9
16
88

1
2,8
1
3

150
450
140
465

3
0,96
3
0,3

160
560
145
522

18
54
15
45

30
36
25
30

30
294
15
147

Из табеле се види да је у претхпдних пет гпдине, ппљппривредна прпизвпдоа пп свим културама у благпм
паду или стагнира, псим за малину. Једнп дпмаћинствп је регистрпванп за прпизвпдоу љекпвитпг биља
(невена). Истпвременп, Ппщтина је у прптеклпм перипду издвајала из бучета знашајна средства за
ппљппривреду и рурални развпј щтп гпвпре и ппдаци у нареднпј табели.
Табела бр. 16. Бучет за ппљппривреду и рурални развпј у апсплутним и релат. (прпцентуалним) изнпсима
Гпдина
(КМ)
Ушещће (%) у пднпсу на ппщтински бучет
2013
2014
2015
2016
2017
Ппщтинска управа Рудп

62.906,55
112.879,5
95.150,58
142.994,1
170.636,23

1,06
2,24
1,99
2,84
3,32

Из наведених ппдатака евидентп је да је ппдрщка за рурални развпј и развпј ппљппривреде из гпдине у
гпдину расла. У 2017. директна ппдрщка крпз субвенције из бучета ппщтине Рудп у укупнпм бучету ппщтине
изнпсила је 3,32%. Наjвећа издвајаоа су за ппдстицај за прпизвпдоу малине и млијека.
Табела бр. 17 - Издвајаоа за малину и млијекп крпз гпдине
2014
2015
2016
Изнпс
Бр кприс
Изнпс
Бр кприс Изнпс
Бр кприс
Малина
13.147
65 20.479
95
25.361
147
Млијекп
30.692
67 34.217
67
44.229
65
Јабука
553
1
986
1
1496
1
Ппщтинска управа Рудп

2017
Изнпс
Бр кприс
48.634
283
46.995
65
-

Брпј прпизвпђаша малине је растап а највећи брпј малинара кпји је пд ппщтине пстварип правп на ппдстицај
регистрпван је 2017. гпдине. Пвај брпј je највећи 2017. гпдине из разлпга щтп је пдлука за ппдстицаје
измјеоена, па је пмпгућенп да и малинари кпји су врщили предају малине пткупљивашима кпји нeмају
сједищте на прпстпру ппщтине Рудп, услед недпстатка хадоашарских капацитета, пстваре правп на
ппдстицај, щтп није бип слушај ранијих гпдина. Недпстатак хладоашарских капацитета предстаља ускп грлп у
прпизвпдои малине збпг шега је недпвпљнп развијен сектпр прераде.
Какп би пбезбједили директан пласман на инп-тржищте пптребна је најмаоа кплишина пд пкп 1000 тпна.
Пвим темппм развпја нпвих засада малине, са садним материјалпм из матишнпг засада ПЗ Увац, уз ппдрщку
задруге у адекватнпј примјени агрп технишких мјера, кплишина пд 1000 биће дпстигнута према прпцјенама
за пар гпдина. Укупни тренутни хладоашарски капацитети нису дпвпљни да пва кплишина буде пткупљена,
адекватнп замрзнута и ускладищтена. Тренутнп се разматрају најпптималнији нашини рјещаваоа пвпг
прпблема.
Туризам
Туризам у Рудпм је јпщ увијек неразвијена грана кпја захтјева пзбиљан и систематишан приступ. За развпј
туризма у ппщтини надлежна је ЈУ за туризам и сппрт Рудп. Ппщтина Рудп има бпгатп истпријскп наслијеђе,
културнп-истпријске сппменике и пбјекте пд истпријскпг знашаја. На ппдрушју ппщтине ппстпје брпјни
лпкалитети некрпппла и стећака, кпји нису дпвпљнп истражени и испитани. Пстали важни пбјекти из
културнп-истпријскпг наслеђа су: манастири, цркве, чамије и истпријска пбиљежја из Првпг и Другпг
свјетскпг рата, кап и владавине Турске и Аустрп-Угарске. Ппщтина Рудп налази се такпђе у близини
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туристишких мјеста кап щтп су: Златибпр, Мпкра Гпра, Вищеград са пбнпвљенпм ускптрашнпм траспм Ћире,
Андрићградпм и „Ћупријпм“ Мехмед Паще Спкплпвића, Фпша са наципналним паркпм „Сутјеска“, Рпгатица
са прирпдним бпгатствпм на Бприкама, Златар, прибпјска и вищеградска баоа, манастир Милещевп.
Пптенцијал су и пкплне планине и брда, Варда, Реваое и Вушевица кпје пбилују виспкп-лпвнпм трпфејнпм
дивљаши кап щтп су медвјед, дивљи вепар и срндаћ. Стијене и каопн, представљају изузетну атракцију кпја
се мпже искпристити за пплигпне за пеоаое и параглајдинг.
Пд смјещтајних капацитета на ппдрушју ппщтине Рудп регистрпванп је 10 угпститељских пбјеката и хптел са 4
звјездице "Comsar" (Кпмсар) Рудп. Хптел Кпмсар Рудп распплаже са 26 савременп ппремљених спба (64
лежаја), 3 апартмана, рестпранпм дпмаће и интернаципналне кухиое, паркинг прпстпрпм, мпдерним и
фунцкипналним Wellness & SPA центрпм, кап и кпнференцијскпм салпм за пдржаваое семинара, кпнгреса,
ппслпвних састанака и разних манифестација или других дпгађаја. Недпстају капацитети у приватнпм
смјещтају. Дп сада је крпз прпјекте „Впдени ћирп“ и „Лимски биатлпн“ пбезбјеђен брпд Впдени ћирп
капацитета 35 пспба, ппрема за бициклизам и рафтинг, а пд стране ппщтине изграђена је сппртска двпрана
капацитета 400 сједећих мјеста. Ппстпјећа сппртска инфраструктура кпја пбухвата стадипн, двпрану и
ппрему за рафтинг, уз уређеое градске плаже у љетним мјесецима, уз дпдатна улагаоа пмпгућава и развпј
сппртскпг туризма.
Пд манифестација кпје се прганизују на прпстпру ппщтине Рудп, са станпвищта прпмпције Рудпг и развпја
туризма, издвајају се: сппртска манифестација „Лимски биатлпн“, кпја се традиципналнп прганизује пд
2007. гпдине, затим културне манифестације „Петрпвдан“, „Руђански сабпр фплклпра“ и „Видакпвићеви
дани“. Пд манифестација кпје прпмпвищу предузетнищтвп и радинпст издваја се Сајам дпмаћих прпизвпда
Рудп. Псим „Петрпвдана“, пстале манифестације пкупљају велики брпј људи, али јпщ увијек немају
дпвпљну екпнпмску мпћ да буду кприсне кап туристишки пптенцијал.
Из ппдатака п дпласцима и нпћеоу туриста на прпстпру ппщтине Рудп, мпжемп закљушити да је пвп јпщ
увијек недпвпљнп развијена грана привреде у Рудпм. Пва врста инфпрмација нам није била дпступна све дп
2013. гпдине када је и птвпрен хптел Кпмсар Рудп. У 2015. гпдини је примјетан благи раст нпћеоа и
дплазака туриста у пднпсу на 2014. гпдину. Удип страних туриста изнпси пкп 42%.
Табела брпј 18 – Преглед туристишких ппсјета и псварених нпћеоа
Дпласци
укупнп
2014
2015
гпдина
2016
Извпр: Статистишки завпд РС

667
754
645

дпмаћих
туриста

Нпћеоа

страних туриста

366
412
346

301
342
299

укупнп

дпмаћих
туриста

880
1090
1117

459
633
511

страних
туриста
421
457
606

Пд страних туриста највећи брпј оих дплази из Србије, Кине, Слпвеније и Бугарске. Туристи из Србије су
пбишнп у ппсјети рпдбини, дпк се ппсјетипци из Слпвеније налазе у ппслпвнпј ппсјети Прибпју. Туристи из
Кине и Бугарске се налазе на прппутпваоу прекп туристишких агенција. Бправак туриста биљежи се пд љета
дп зиме.
Преглед већих инвестиција у привреду у претхпднпм перипду
Ријека Лим кап и оене притпке, имају пдређени хидрпенергетски пптенцијал, шија се впдена снага мпже
кпристити за ствараое мини електрана. На теритприји Ппщтине Рудп, ппстпје три мини хидрпелектране кпје
су прикљушене на 10 кВ мрежу:




МХЕ Сућеска 1 (лпкација Стргашина), инсталисане снаге 1.8 МВА - МХЕ на ријеци Сућеска
Сућеска 2 (лпкација Селп Шахдани), инсталисане снаге 1.07 МВА на ријеци Сућеска
МХЕ Штрпци (Гплещ), инсталисане снаге 50 кВА на ријеци Увац.
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Кпмпанија "Кпмсар енерчи" заппшела је изградоу прве прптпшне хидрпелектране „Мрспвп“ на ријеци Лим у
Републици Српскпј, на 21. км узвпднп пд ущћа пве ријеке у Дрину. Према прпјектним рјещеоима
хидрпелектрана „Мрспвп“ ће бити инсталисане снаге 36,8 МW, а акумулаципнп језерп ће бити дугп девет
килпметара и дпсезаће дп сампг улаза у град Рудп. Предвиђенп је да круна бране ХЕ „Мрспвп“ буде дуга
192, а виспка 21 метар са акумулацијпм пд 10 милипна м3 впде. У складу са планпм, градоа
хидрпелектране требалп би да траје три гпдине. Прпцјеоена вриједнпст инвестиције изнпси пкп 200
милипна марака. Ппследоу гпдину радпви на изградои пве ХЕ су заустављени накпн изградое мпста. Нема
ппузданих инфпрмација када ће исти бити настављени.
Ппред наведенпг, Кпмпанија "Кпмсар енерчи" у Рудпм је купила стари хптел кпји је рекпнструисала и
претвприла у мпдеран хптел са 4 звјездице. Хптел је смјещтен у сампм центру Рудпг.
Индустрија
На ппдрушју ппщтине Рудп ппстпје три привредна субјекта кпја су у стешајнпм ппступку и/или су у прпцесу
тражеоа пптенцијалних инвеститпра. Тп су ПДП „ФАП Аутпдјелпви“, привредни субјект из пбласти
металппрерађивашке индустрије кпји се бавип прпизвпдопм резервпара за гпривп, резервпара за ваздух,
резервпара за уља, издувних система и псталих резервних дијелпва и ппреме везане за ФАП-пв прпграм
прпизвпдое свих типпва камипна. ЗДП „Пплимка“, привредни субјект из пбласти дрвнппрерађивашке
индустрије (раније кап зависнп предузеће кпје је ппслпвалп у пквиру здруженпг предузећа Маглић ФПЧА), и
ПДП „Рудппласт“, привредни субјект кпји ппсједује капацитете хемијске индустрије. Предузеће ПДП
„Рудппласт“ је ималп статус предузећа пд државнпг интереса. Већ дуги низ гпдина пвп преузеће не кпристи
инсталисане капацитете. Пбјект је у септембру 2015. гпдине уступљен фирми „Пплиестер група дпп Прибпј“,
без накнаде дп пкпншаоа парнишнпг ппступка. Пни су пптпм регистрпвали два предузећа „ДПП Пплиестер
Рудп“ и Дпп „Кпмппзити Рудп“. Дпп „Кпмппзити“ Рудп, заппшели су прпизвпдоу дијелпва пластишне масе и
тренутнп уппщљавају 10 радника.












ЗАКЉУЧЦИ
Неппвпљна структура лпкалне екпнпмије са знашајним брпјем привредних субјеката у пбласти
тргпвине и услужних дјелатнпсти гдје дпминирају мала предузећа са малим брпјем заппслених;
Низак нивп привредних активнпсти ппсебнп у индустрији, али је примјетнп ппвећаое привредних
активнпсти у ппљппривреди и суфицит у сппљнптргпвинскпј размјени;
Нетп прпсјешна плата изнад републишкпг прпсјека из разлпга щтп је већина заппслених у јавним
устанпвама, ппщтинским и републишким прганизацијама и пбразпвним устанпвама;
Примарна прпизвпдоа у ппљппривреди без прераде;
Недпвпљни хладоашарски капацитети за пткуп малине, пптребна стандардизација прпизвпдое ради
директнпг пласмана на инп тржищте;
Ппгранишнп ппдрушје са пптенцијалпм за развпј тргпвине недпстаје системски приступ развпја
ппгранишнпг ппдрушја (инфраструктура и анализа преднпсти ппщтине за улагаое у пднпсу на друге);
Недпвпљнп искприщтени инвестиципни пптенцијали ппщтине (мали брпј инвестиција);
Снажан пптенцијал за развпј ланца вриједнпсти у ппљппривреднп-прехрамбенпј прпизвпдои;
(кплишина прпизведенпг млијека у ппрасту, прпизвпдоа малине);
Извпзни пптенцијал у дрвппрерађивашкпј и прехрамбенпј индустрији.
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4. Преглед стаоа и кретаоа на тржищту рада
Ппсматрајући ппдатке п брпју заппслених на прпстпру ппщтине Рудп примјетан је благи ппраст заппслених у
2016. у пднпсу на 2015. гпдину, али ппсматрајући заппсленпст тпкпм ппследоих 5 гпдина евидентне су
маое псцилације. У 2013. дпщлп је дп благпг пада и стагнације, а пптпм дп ппнпвнпг враћаоа на нивп из
2013. гпдине. У укупнпј структури заппслених пп ппдрушјима рада највище је заппслених у пбразпваоу,
јавнпј управи и пдбрани, пбавезнпм спц. псигураоу и у пбласти тргпвина на великп и малп, ппправка
мптпрних впзила и мптпцикала. Ппсматрајући пплну структуру заппслених, већи прпценат заппслених су
мущкарци у пднпсу на жене.
Табела брпј 19. - Брпј заппслених према према ппдрушјима КД
Ппщтинa/град Рудo
2015
Укупнп
Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв – А
Вађеое руда и камена – Б
Перађивашка индустрија – Ц
Прпизвпдоа и снабдијеваое електришнпм енергијпм гаспм, парпм и
климатизације – Д
Снабдијеваое впдпм, канализација,управљаое птпадпм и дјелатнпсти
защтите живптне средине – Е
Грађевинарствп – Ф
Тргпвина на великп и малп, ппправка мптпрних впзила и мптпцикала – Г
Сапбраћај и складищтеое – Х
Хптелијерствп и угпститељствп – И
Инфпрмације и кпмуникације – Ј
Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигураоа –К

2016

Свега
547

Жене
235

Свега
580

Жене
249

14
26

2
3

22
32

8
4

20

5

20

5

18
4

4
1

15
4

3
1

97
29

57
5

95
30

54
5

18

3

35

14

7

2

7

2

Ппслпваое некретнинама – Л
Струшне, наушне и технишке дјелатнпсти – М
Административне и ппмпћне услужне дјелатнпсти – Н
Јавна управа и пдбрана, пбавезнп спц. псигураое – П

4
10
4

2
4
-

4
11
4

2
4
-

105

34

110

35

Пбразпваое- П

131

73

133

75

41

30

39

27

12
7

4
6

11
8

4
6

Здравствена защтита и спцијални рад – Q
Умјетнпст, забава и рекреација – Р
Пстале услужне дјелатнпсти С
Завпд за статистику РС
Табела брпј 18. Заппслени пп пплу
Ппщтина/град

Ппл

2012

2013

2014

2015

2016

Рудп

свега
мущки
женски

604
347
257

562
319
243

566
318
248

547
312
235

604
347
257

Завпд за статистику РС
На евиденцији Завпда за заппщљаваое РС 2017. се налазилп 1.840 лица кпја активнп траже ппсап.
Ппсматрајући пплну структуру незаппслених већи прпценат незаппслених у 2017. шине мущкарци (55,76%).
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Табела бр. 20 - Преглед незаппслених у ппщтини Рудп пп пплнпј структури
2015.гпдина
2016.гпдина
Незаппслени
1872
1887
(жене)
824
821

2017.гпдина
1890
836

Увид у старпсну и квалификаципну структуру евидентираних незаппслених лица ппказује да је на бирпу
билп највище КВ лица кпја шине 39% укупнпг брпја незаппслених, на другпм мјесту су лица са ССС, затим НК
радници, те лица са ВСС и ВШС. Евидентнп је да се ппвећава ушещће старије пппулације, изнад 50 гпдина,
кап и да је знашајнп већи брпј незаппслених кпји дуже пд 9 гпдина шекају на ппсап. На евиденцији је 2017.
гпдине билп пкп 450 људи кпји шекају на ппсап краће пд три гпдине, и тп је кпнтигент на кпји се, у краткпм
рпку, мпже евентуалнп рашунати за активније ушещће на тржищту рада. На бирпу највище има незаппслених
следећих прпфила: мащински технишар (207), бравар (183), металпстругар (100), гимназија (83), завариваш
(62), металпглпдаш (59), технишара друмскпг сапбраћаја (38), прпдавац (37), лимар (35), екпнпмски технишар
(34), впзаш теренскпг впзила (29), кувара (25), аутпмеханишар (19), медицинска сестра технишар (18), ппљ.
технишар (15). На бирпу су се закљушнп са 2016. гпдинпм налазила и 42 лица са ВШС, 133 са ВСС и 9 са
заврщеним мастерпм. Примјетан је благи ппраст брпја лица са заврщенпм ВШС, ВСС и мастерпм. Тренутна
структура незаппслених је изразитп неппвпљна и неппхпднп је радити на прпграмима преквалификације.
Графикпн 4. - Старпсна структура ппнуде радне снаге Бирп Рудп
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Брпј пензипнера
На ппдрушју ппщтине Рудп, у 2016. гпдини билп је 859 пензипнера, щтп шини 11,33% укупне пппулације.
Прпсјешна висина пензије изнпсила 252,25 КМ и нижа је пд прпсјешне пензије на нивпу РС-а за 90 КМ.
Примјетан је пад прпсјешне пензије крпз гпдине и ппраст брпја пензипнера тпкпм прптеклих 5 гпдина, щтп
мпже бити узрпкпванп шиоеницпм да је пдређени брпј радника кпји је пстап без ппсла накпн затвараоа
Пплимке, Аутп дијелпва и Рудппласта, стекап услпв за старпсну пензију. У укупнпј структури пензипнера у
2016. гпдини 33% су ппрпдишне пензије а скпрп 12% птпада на инвалидне пензије. Висина прпсјешне
пензије, ппстпјаое самп пснпвне здравствене защтите и удаљенпст веће бплнице пд Рудпг пкп 90 км,
недпстатак превпза дп исте, без других садржаја гпвпри п лпщем спцип-екпнпмскпм пплпжају пве
пппулације. Пд укупнпг брпја пензипнера, изузимајући кприснике ппрпдишних пензија, жене шине 16%.
Ппред регистрпваних пензипнера из БиХ, дип пензипнера је стекап пензију и у Србији, али не ппстпји
евиденција п оихпвпм брпју.
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ЗАКЉУЧЦИ
Укупан брпју заппслених лица на ппдрушју ппщтине, крпз гпдине је стабилан уз маое псцилације щтп
се мпже дпвести у везу са тим да је велики брпј заппслених у пбразпваоу, јавнпј управи, пбавезнпм
спц, псигураоу и у пбласти тргпвине на великп и малп. Мали прпценат заппслених је у прерађивашкпј
индустрији и ппљппривреди. Ппсљедое гпдине примјетан благи ппраст заппслених.
Брпј незаппслених се кретап пд 1637-1840 лица при шему је старпснп највећи удип незаппслених пд 5060 гпдина, а пп пбразпваоу, највећи удип незаппслених су КВ радници, на другпм мјесту су лица ССС,
на трећем мјесту су НК радници, те лица са ВСС, па ВШС.
Структура незаппслених не пдгпвара пптребама тржищта рада те је неппхпднп радити на
преквалификацији са циљем ппвећаоа кпнкурентнпсти незаппслених лица.
Када се уппреди брпј заппслених и пензипнера, евидентнп је да на једнпг заппсленпг дплази 1,42
пензипнера. Штп је исппд прпсјека Репубике Српске.
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5. Преглед стаоа и кретаоа у пбласти друщтвенпг развпја
5.1. Пбразпваое (укљушујући и предщкплскп, али и пбразпваое пдраслих)
Предщкплскп васпитаое и пбразпваое
На прпстпру ппщтине Рудп не ппстпји устанпва кпја се бави предщкплским пбразпваоем. Прије рата
изграђен је пбјекат за дјешији вртић у Рудпм, кпји је изгприп у ппжару 2004. гпдине. Тада је пбјекат према
извјещтају надлежнпг струшнпг лица претрпип пщтећеое пд пкп 75%. Из наведенпг разлпга, вртић кап
устанпва није пснпвана а пбјекат све дп данас није у функцији. Накпн ппжара, ппщтина је из бучета
издвпјила средства да се санира крпвна кпнструкција и крпвни ппкриваш ради защтите зидпва пбјекта пд
даљег прппадаоа, а пптпм је набављена и ппстављена ПВЦ стпларија (прпзпри и врата) на пбјекту, пшищћен
је ваоски и унутращои прпстпр пбјекта и у двприщту пбјекта су ппстављене клацкалице, љуљащке и
тпбпган. Ппщтина је изврщила прпцјену неппхпдних улагаоа какп би се пбјекат ставип у функцију и
пбезбједила средства за оегпву рекпнструкцију из бучета и пд дпнатпра.
Пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое на ппдрушју Ппщтине прганизпванп је крпз рад Пснпвне щкпле „Рудп“ и Пснпвне
щкпле „Бпщкп Буха“ у Штрпцима. Васпитнп пбразпвани прпцес у ПШ „Бпщкп Буха“ у Штрпцима пдвија се у
централнпј и пет ппдрушних щкпла у пквиру 21 пдјељеоа. Централна щкпла се налази у Штрпцима а настава
се пдвија и уппдрушним щкплама Мипше (девет разреда), Увац (5 разреда), Будимлија (5 разреда),
Мпкрпнпзи (5 разреда) и Пскпруща (5 разреда). Ппщтина Рудп је издвајаоем из капиталних инвестиција
рекпнструисала скпрп све зграде ппдрушних щкпла на прпстпру ппщтине Рудп, дпк је рекпнструкцију зграде
ПШ у Мипшу финансирала влада Јапана. Препсталп је јпщ да се изврщи енергетскп утппљаваое централних
щкпла у Рудпм и Штрпцима и ппдрушне щкпле у Увцу.
Када је у питаоу брпјнп стаое пснпвнпщкплаца примјетан је пад брпја ушеника, пдјељеоа кап и наставнпг
пспбља. У пднпсу на щкплску 2011/12 када је брпј наставника изнпсип 73, брпј наставнпг пспбља у 2016.
смаоен је за 19. Знашајнп је наппменути да један брпј ушеника из ппгранишних мјесних заједница уписује
већ пснпвну а пптпм и средоу щкплу у Прибпју, Србија.
Табела брпј 21. – брпј ушеника у ЈУ Оснпвна щкпла Рудп
2011/2012
2012/2013
ПШ
ПШ
ПШ
ПШ
Рудп „ББ“ Рудп „ББ“
Брпј ушеника
246
243
236
244
Брпј пдјељеоа
13
23
12
23
Брпј кприсника предщкплскпг
пбразпваоа
27
13
23
Извпр: Ппщтинска управа Рудп

2013/2014
ПШ
ПШ
Рудп „ББ“
230
240
11
23
21

2014/2015
ПШ
ПШ
Рудп „ББ“
214
231
11
21
13

2015/2016
ПШ
ПШ
Рудп „ББ“
199
216
10
21
16

11

СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ
Средое пбразпваое на ппдрушју Ппщтине прганизпванп је у пквиру Средопщкплскпг центра СШЦ Рудп.
Пбразпвни прпфили у пквиру СШЦ се мијеоају зависнп пд щкплске гпдине.
Шкпле распплажу са дпвпљнп ушипница, кабинета и псталпг щкплскпг прпстпра за извпђеое наставе уз
сплидну ппремљенпст технишким средствима, али је неппхпднп радити на набавци ппреме кпја би
псигурала псавремеоиваое наставе и наставнпг прпцеса. Средоа щкпла има прпблем кпд извпђеое
фискултурне наставе тпкпм зимскпг перипда јер кпристи прпстприје сппртске двпране кпја нема ријещен
прпблем гријаоа. Ппщтина Рудп крпз бучет ппщтине финансира превпз ушеника средое щкпле и
суфинансира превпз ушеника пснпвних щкпла. Крпз гпдине примјетан је тренд ппадаоа брпја ушеника у
средопј щкпли а пбразпвни прпфили у пквиру СШЦ Рудп тренутнп нису усклађени са пптребама тржищта у
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Рудпм. Примјетан је тренд пдласка младих већ у средопј щкпли у веће центре (Ужице и Прибпј) у пптрази
за занимаоем кпје је дефицитарнп на тржищту .
Табела брпј 22. ушеници средое щкпле
Пбразпвни прпфил
Гимназија-ппщти смјер
Мащинствп и пбрада метала
Мащински тенишар
Инсталер (3 гпдине)
Аутп-механишар (III степен)
технишар мащинске енергетике (IV
степен)
Сапбраћајна
технишар друмскпг сапбраћаја
впзаш мптпрних впзила
Укупнп
Брпј пдјељеоа
Извпр: Опщтинска управа Рудп

2011/12
73

2012/13
77

2013/14
67

2014/15
63

2015/2016
56

39
15

41
6

33

31
-

17
9

46
20
193
11

43
30
197
11

47
30
177
11

45
30
169
11

52
18
152
11

Ппщтина је прптеклих гпдина издвајала знашајна средства за стипендираое студената кпја су тпкпм гпдине
ппвећавана зависнп пд брпја студената.
Табела бр. 23 - Преглед дпдјељених стипендија студентима крпз гпдине
Гпдине
2012
2013
2014
Изнпс стипендије
76400
80400
70600
Опщтинска управа Рудп

2015
75296

2016
80600

5.2. Култура и сппрт
Сппрт
Бригу п сппрту на прпстпру ппщтине Рудп пд 2007. гпдине преузела је Јавна устанпва за туризам и сппрт
Рудп. Пва институција је задужена за управљаое сппртским пбјектима, ппстпјећим сппртским клубпвима,
кап и за пмаспвљаваое сппртских активнпсти. Пд 2014. гпдине са радпм је ппшела и Сппртска двпрана у
Рудпм. Капацитет двпране је 400 сједећих мјеста. Двпрану кпристе првенственп Средопщкплски центар,
Пдбпјкащки клуб, Фудбалски клуб и Карате клуб Рудп. Двпрана се кпристи и пд стране рекреативаца.
Устанпва распплаже и управнпм зградпм и градским игралищтем „Митар Мићп Мандић“, кпји је
прилагпђен за фудбал и за бацашке сппртпве а кпје ппсједује свлашипнице за сппртисте.
У ппщтини егзистирају пдбпјкащки и фудбалски клуб кпји су регистрпвани и такмише се у пквиру Савеза
Републике Српске. У прпцесу регистрације је и Карате клуб Рудп кпји се такпђе такмиши у пквиру БиХ и РС
савеза. У пквиру устанпве дјелују и сппртски клубпви ФК Рудп кпји има 80 шланпва, ПК Рудп кпји има 60
шланпва, рафтинг клуб са 10 шланпва и карате клуб са 50 шланпва. Ппред наведених клубпва на ппдрушју
Ппщтине дјелују и сппртска удружеоа кап щтп су: СРД „Језерп“ Рудп и Лпвашкп удружеое „Варда“ Рудп.
Друщтва пкупљају знашајан брпј шланпва и у пквиру истих пдржавају се брпјне сппртске манифестације и
такмишеоа.
Двије најзнашајније манифестације у пкивиру кпјих ушествују сппртисти из Рудпг су МПСИ игре и „Лимски
биатлпн“. МПСИ - Међуппщтинске сппртске игре (МПС-и) је манифестација у кпјпј ушествују ппщтине из БиХ,
Србије и Црне Гпре. На МПСИ играма ушествује и прекп 3.000 сппртиста из тридесетак градпва, највище 33,
са трпмеђе некадащоих југпслпвенских република. Такмишеоа се пдвијају у скпрп свим плимпијским
дисциплинама а прпцјеоује се да манифестацију ппсјети и вище пд 10.000 ппсјетилаца.
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„Међунарпдни лимски биатлпн“ је заједнишка манифестација кпју прганизују Туристишка прганизација
Прибпј и Јавна устанпва за туризам и сппрт Рудп. Манифестација је усппстављена крпз прекпгранишни
прпјекат 2007. гпдине кпји је ппдржала Еврппска унија (ЕУ). У пквиру манифестације прганизује се
рекреативни рафтинг спуст шамцима, и трка бицикала кпји ппшиоу у Прибпју и заврщавају се у Рудпм. У
Прибпју се прганизују кпнцерти и други садржаји. На биатлпну ушествује пкп 200 ушесника а на
манифестацију ппсјети и дп 3000 ппсјетилаца. Развпју физишке културе дппринпсе и разне манифестације
кап щтп су турнири у малпм фудбалу, те атлетска такмишеоа прганизпвана у мјесним заједницама и
щкплама.
Ппред наведене инфраструктуре, на прпстпру ппщтине Рудп ппстпји 7 сппртских терена кпји се налазе у
мјесним заједницама на птвпренпм, уз щкплске пбјекте кпји се мпгу кпристити за мали фудбал, кпщарку,
баскет и пдбпјку. На граници са Србијпм се налази и базен, у приватнпм власнищтву, кпји ради у љетоем
перипду. ЈУ за туризам и сппрт ппсједује ппрему за рафтинг (шамце, пдјела) и ппрему за бициклизам. За
прганизацију такмишеоа и кприщтеое сппртске двпране у зимским перипдима неппхпдна је дпградоа
гријаоа у двпрани, а на градскпм стадипну пптребна је санација и замјена трибина. Неппхпдна је и
изградоа ппмпћнпг пбјекта за смјещтај и складищтеое набављене ппреме за рафтинг и бициклизам.
Ппщтина Рудп крпз бучет издваја и финансира сппртске активнпсти.
Табела брпј 24 – Издвајаоаза прганизацију сппртских такмишеоа, шланарине и ппрему за сппрт Рудп
Гпдине
2012
2013
2014
2015
2016
Ппщтина Рудп
16.776 КМ
25.843
25.341
32.300
40.683
Други дпнатпри

/

/

/

/

/

Извпр: Сппртске устанпве, ппщтина
Култура
Нпсилац већине културних активнпсти у ппщтини је ЈУ Центар за културнп-прпсвјетну дјелатнпст ЦКПД
„Прпсвјета“ Рудп. Центар распплаже зградпм Дпма културе ппврщине 1300 м² кпја за пбављаое пснпвне
дјелатнпсти пбухвата: салу капацитета 366 мјеста са ппзпрницпм, прпстпр у кпји је смјещтен музеј Прве
прплетерске и Сппмен спба ппгинулим бпрцима ВРС, галеријски прпстпр пд 155 м², малу салу капацитета
дп 50 мјеста, кпја је ренпвирана и ппремљена ппремпм за извпђеое аудип-визуелних садржаја, дип
ппслпвнпг прпстпра кпји је предвиђен за изнајмљиваое, кап и некпликп гарнитура нарпдних нпщои за
пптребе КУД-а. ЦКПЦД „Прпсвјета“ прганизује: прпјекције филмпва, ппзприщне представе, кпнцерте,
прпмпције коига, излпжбе слика, културне манифестације и др.
Пд културних дпгађаја за ппщтину Рудп најзнашајнија је културна манифестација „Видакпвићеви дани
културе“ кпји се традиципналнп пбиљежавају крајем нпвембра/ппшеткпм децембра пд 2000. гпдине
Манифестација пбухвата некпликп знашајних активнпсти: академију, коижевнп веше, веше драме, излпжбу
слика, прпмпцију коига, наградни кпнкурс и веше фплклпра. Манифестација пкупља писце, сликаре и
глумце из БиХ и щире. Други знашајни традиципналнп-културни дпгађај јесте Петрпвдан, кпји је и званишан
Дан ппщтине. На Петрпвдан храм Светих аппстпла Петра и Павла (1912) прганизује традиципнални ващар у
Ппрти цркве.
Један дип културнпг стваралащтва пдвија се у щкплама на ппдрушју Ппщтине при кпјима дјелују секције кпје
приређују прпграме за дан щкпла и друге свешанпсти, шиме дају дппринпс развпја културе у ппщтини Рудп. У
вище мјесних заједница, већ традиципналнп се пдржавају сппртске игре кап и мемпријални турнири, кпји
пкупљају пмладину, сппртске и културне раднике са щирег ппдрушја. У пквиру КУД-а „Прпсвјета“ Рудп
дјелује и фплклпрни ансамбл кпји се мпже ппхвалити бпгатим прпгрампм а Рудп је и један пд прганизатпра
Међунарпдне смптре фплклпра на кпјпј ушествују КУД-пви из регипна.
Табела брпј 25 - Преглед издвајаоа за културу
Издвајаоа
2012
2013
Ппщтина
122.716
117.963
ЈУ ЦКПД „Прпсвјета“ Рудп

2014
114.365

2015
119.139

2016
118.754
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Табела брпј 26 -Бипскппи у Рудпм, 2016
Брпј бипскппа
Сједищта
1
Републишки статистишки завпд

366

Приказани
филмпви

Прпјекције
3

Ппсјетипци
3

166

Библиптека Рудп
Друга пп знашају Jавна устанпва кпја је нпсилац културних садржаја јесте Нарпдна библиптека „Прпсвјета“
Рудп. Библиптека се налази у прпстпријама Дпма културе и дјелује у пквиру библиптешке мреже на ппдрушју
кпје ппкрива матишна библиптека у Фпши. Библиптека у Рудпм има релативнп дугу традицију, а оенп
ппстпјаое забиљеженп је у дпкументима из 1939. гпдине кап „Читапница и коижница Спкплске шете
Спкплпвићи“ у Рудпм. ЈУ Нарпдна библиптека „Прпсвјета“ данас распплаже са коижним фпндпм пд прекп
25 000 коига. Ппсебну вриједнпст у коижнпм фпнду библиптеке представља завишајна збирка коига, кпја је
и дигитализпвана а кпја је дпступна на званишнпј интернет страници библиптеке www.bibliotekarudo.com.
Библиптека има и мпдерну шитапницу кпја је изграђена и ппремљена уз дпнатпрску ппдрщку. Ппред
редпвне дјелатнпсти библиптека ппсјећује сајмпве, пбјављује наслпве, прганизује прпмпције и радипнице
за дјецу. Библиптека крпз гпдине ппвећава коижни фпнд, а у 2016. Забиљежила је ппраст шланпва пд 43 % у
пднпсу на 2012. Издвајаоа за за рад бибилптеке из бучета ппщтине Рудп такпђе су ппрасла 2016. у пднпсу
на 2012 за 61%.
5.3. Здравствена и спцијална защтита
Здравствп
Примарна здравствена защтита на ппдрушју Ппщтине прганизпвана је и пбавља се у пквиру Дпма здравља
„Др Стпјана и Љубица“ Рудп. Устанпва се финансира пд Фпнда здравственпг псигураоа Баоа Лука и крпз
грант ппщтине Рудп. Дпм здравља пбавља КЦЗ услуге и педијатрије и гинекплпгије кпје су угпвпрене са
Фпндпм здравственпг псигураоа РС. Примарна здравствена защтита прпвпди се путем прганизаципних
јединица и тп: амбуланта ппрпдишне медицине, амбуланта дјешије, преветивне и ппщте стпматплпгије,
амбуланта хитне ппмпћи, јединице хигијенскп-епидемиплпщке защтите и вакцинације, јединице за
лабпратпријску дијагнпстику, јединице за РТГ дијагнпстику и кпнсултативнп-специјалистишке амбуланте.
Дпм здравља у Рудпм такпђе пружа превенцију, дијагнпстику, лијешеое и рехабилитацију бплести и
ппвреда, хитну медицинску ппмпћ, пткриваое и редукцију фактпра ризика маспвних незаразних бплести,
имунизацију прптив заразних бплести, превентивну, дјешију и ппщту стпматплпгију, лијешеое у кући,
санитетски превпз, пбезбјеђиваое лијекпва и медицинских средстава, хигијенскп-епидемиплпщке ппслпве
и др. Здравствене услуге се пружају и у три теренске амбуланте (Штрпцима, Бијелп Брдп и Мипше). Најближа
бплница налази се у Фпши на удаљенпсти пд пкп 100 км. За пружаое услуга примарне здравствене защтите
Дпм здравља распплаже пптребнпм ппремпм, а пд 2017. гпдине Дпм здравља је премјещтен у нпви
пбнпвљени пбјекат пд стране Владе РС.
Дпм здравља има пет тимпва ппрпдишне медицине и заппщљава 29 радника. У пднпсу на ранији перипд
примјетнп је смаоеоа брпја заппслених. Пд укупнпг брпја заппслених 21 шине здравствени радници и тп: 6
љекара, пд шега 1 љекар ппщте праксе, 4 љекара специјалиста, 1 стпматплпг и 15 медицинских технишара.
На рад Дпма здравља утишу прпписи и нпрмативи кпји су прпписани пд стране Министарства а кпји у
разуђеним и неразвијеним ппщтинама кап щтп је Рудп, дпдатнп птежавају рад устанпве јер утишу на брпј
заппслених, кпји се смаоује дпк се пптребе на терeну ппвећавају, јер станпвнищтвп стари. Знашајан дип
ппрема кпја се кпристи је дптрајала и у дпгледнп вријеме биће пптребнп изврщити оену замјену. Ппред
велике удаљенпсти, за станпвнищтвп пснпвни прпблем представља и лпща сапбраћајна ппвезанпст
(аутпбуси на релацији Фпша-Рудп сапбраћају самп ппнедељкпм, сриједпм и петкпм). Пспбе тежег
импвинскпг стаоа и тежег пбпљеоа, из наведених разлпга не мпгу да псигурају адекватнп праћеое стаоа
бплести.
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Пд псталих устанпва кпје пружају примарну защтиту ту је и приватна апптека кпја станпвнищтвп снабдијева
лијекпвима.
Табела брпј 27 - Најппасније бплести на ппдрушју ппщтине Рудп: брпј умрлих
Врста бплести
2012
2013
Бплести крвптпка
35
36
Тумпри
5
12
Бплести пргана дисаоа
2
5
Бплести пргана за вареое
1
1
Псталп
9
9
Укупнп
52
63
Извпр: Дпм здравља

2014
33
9
3
3
7
55

2015
26
9
1
1
7
44

2016
30
8
2
2
6
48

Најшещћи узрпшници смрти на прпстпру ппщтине Рудп тпкпм прптеклих гпдина на првпм мјесту су бплести
крвптпка кпје у структури умрлих за 2016. гпдину пбухватају шак 62,5%, на другпм мјесту су бплести тумпра и
на трећем мјесту су пстали узрпшници.
Финансираое примарне здравствене защтите Дпм здравља
Табела брпј 28 – Финансираое здравствене защтите
Извпри финансираоа
2012
Финансијскп ушещће фпнда за здравственп
908.177
псигураое
Финансијскп ушещће ппщтине
% ушещћа кприсника здрав. псигураоа у ппкрићу
15.646
дијела или укупнпг издатка
% других извпра
72.959
Извпр: Дпм здравља

2013
812.280

2014
709.653

2015
733.255

2016
714.180

25.000
17.416

30.000
19.263

27.504
18.525

40.000
13.676

56.117

37.942

27.138

18.310

Према ппдацима Фпнда здравственпг псигураоа РС 3.999 пспба је у 2016. гпдини на прпстпру ппщтине Рудп
билп ппкривенп здравственим псигураоем, щтп шини 52% станпвнищтва. Примјетан је пад пд 7% у пднпсу
на 2012. гпдину али је битнп наппменути да станпвници ппщтине Рудп, заппслени у Србији (Прибпј), кап и
пензипнери кпји су пстварили пензију у Србији, те шланпви оихпвих ппрпдица пстварују здравствену
защтиту у Србији.
Табела брпј 29 - Ппкривенпст станпвнищтва здравственим псигураоем
РБ
Ппис
2012
2013
2014
1.
Нпсипци псигураоа
2906
2685
2808
2
шланпви ппрпдице
1369
1292
1321
3
Укупнп
4275
3977
4129
Извпр: Дпм здравља

2015
2787
1278
4035

2016
2754
1245
3999

Спцијална защтита
Нпсилац активнпсти из дпмена спцијалне защтите и спцијалне пплитике у ппщтини Рудп је ЈУ Центар за
спцијални рад кпјег је пснпвала Скупщтина ппщтине Рудп 1994. гпдине. Центар за спцијални рад се налази у
приземљу стамбене зграде. Заузима шетири канцеларије, пбухвата ппврщину пд 105м2 и физишки је
приступашан пспбама у инвалидским кплицима. Центар за спцијални рад има укупнп девет заппслених
радника и тп један спцијални радник, један правник, психплпг, дефектплпг, васпиташ и 4 радника средое
струшне спреме. Центру за спцијални рад недпстаје јпщ један спцијални радник какп би се ппбпљщап
квалитет рада и благпвременп рјещавали захтјеви.
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Штп се тише технишке ппремљенпсти Центар за спцијани рад распплаже са два впзила за теренске
интервенције. У склппу активнпсти Центра за спцијални рад дјелује и дневнп збриоаваое дјеце и младих са
сметоама у развпју. Малпљетних лица без рпдитељскпг стараоа тренутнп је пет. Дјеце пметене у физишкпм
и психишкпм развпју регистрпванп је двадесет и двпје. Дјеца и млади са вищеструким сметоама
свакпдневнп бправе на дневнпм збриоаваоу у за тп ппремљенпм прпстпру старпг дијела Дпма здравља.
Старашки дпмпви, дпмпви за незбринуту дјецу и другп кап вищи нивпи спцијалне защтите не егзистирају на
ппдрушју ппщтине Рудп.
Када је у питаоу спцијалнп-екпнпмски статус станпвнищтва ппщтине Рудп пнда се мпже рећи да је пн
изузетнп тежак, ппщтина спада у ред изразитп неразвијених ппщтина у Републици Српскпј, са великим
брпјем незаппслених лица, щтп је узрпкпвалп ппвећани брпј спцијалнп угрпжених лица. Пвакп тещку
ситуацију пптврђује и тренд ппвећаоа кприсника ппмпћи кпји се исплаћује прекп Центра за спцијални рад а
шији је брпј у 2016. гпдини бип 514.
Табела брпј 30 - Видпви ппмпћи кпји су исплаћени путем центра за спцијални рад Рудп и брпј кприсника
ппмпћи за перипд 2012 дп 2016
Врста ппмпћи
2012
2013
2014
2015
2016
Стална нпвшана ппмпћ

Брпј
Изнпс (КМ)

Нпвшана накнада за ппмпћ и
оегу друге пспбе
Једнпкратна нпвшана ппмпћ
Укупнп

Брпј
Изнпс (КМ)
Брпј
Изнпс (КМ)
Брпј

Изнпс (КМ)
Извпр: Центар за спцијални рад Рудп

109

110

121

123

129

89.766

86.757

94.196

102.220

105.719

170

203

271

299

290

87.218

133.988

190.526

204.930

192.958

109

173

155

97

95

16.889

15.764

11.177

11.323

10.514

388

486

547

519

514

193.874

236.509

295.900

318.473

309.192

Брпј псталих кприсника утврђених права из спцијалне защтите се знашајнп мијеоап ппследоих гпдина, щтп
је резултат сталнпг праћеоа стаоа, благпвременпг пткриваоа пптенцијалних кприсника и оихпвпг
инфпрмисаоа п мпгућнпсти пствариваоа права и услуга из спцијалне защтите. Међутим, збпг дјелпваоа
изразитп неппвпљних ппщте друщтвених фактпра све је вище ппјединаца и ппрпдица кпје су се нащле у
стаоу спцијалне пптребе. Ппследоих гпдина се биљежи ппраст брпја раднп сппспбнпг станпвнищтва, без
мпгућнпсти заппслеоа старпсне дпби углавнпм пд 40-50 гпдина. Самим тим пшекиванп се ппвећава брпј
кприсника права на једнпкратне нпвшане ппмпћи. Запажа се и услпжоаваое пптреба пвих кприсника, збпг
недпвпљних прихпда слаби защтитна и васпитна функција ппрпдице, расте брпј лица кпја ппсежу за
алкпхплпм и спцијалнп искљушене групе. Ппред закпнски дефинисаних кприсника, кап кприсници спцијалне
защтите јављају се и други ппјединци пднпснп ппрпдице кпјима је пптребан неки вид ппмпћи и ппдрщке. Тп
су прије свега ппрпдице с прпблемима у ппрпдишним пднпсима, ппрпдице са шланпвима кпји имају
прпблеме на плану менталнпг здравља, ппрпдице у кпјима је дпщлп дп некпг вида насиља, ппрпдице са
шланпвима кпји су пвисни пд алкпхпла, кап и ппрпдице са шетвпрп и вище дјеце. Према усппстављенпј
метпдплпгији и евидентираоу кприсника услуга Центра за спцијани рад утврђени су следећи ппдаци:
Табела брпј 31 -Структура кприсника услуга Центра за спцијани рад за перипд 2012-2016
Гпдине
2012
2013
2014
Брпј лица кпја имају здравственп псигураое
23
66
86
Брпј пунпљетних лица смјещтених у устанпве спцијалне защтите
12
10
7
Брпј пунпљетних лица стављених ппд старатељствп
17
18
18
Брпј дјеце и младих са сметоама у развпју, кприсника дневнпг
10
10
10

2015
85
7
17
10

2016
79
5
17
10
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збриоаваоа
Укупан брпј развпда
Рјещаваое брашних несугласица
Брпј жртава насиља
Једнпкратне нпвшане ппмпћи

1
2
10
109

4
3
3
173

2
2
8
155

2
3
2
97

3
2
1
95

Извпр: Центар за спцијални рад Рудп
На пснпву евидентираних пптреба и прпблема спцијалнп угрпженпг станпвнищтва и прпцјене нпвих
кприсника на пснпву спцијалнп екпнпмскпг стаоа на ппдрушју ппщтине, Центар за спцијални рад планира
пптребна средства кпја исказује крпз бучетски захтјев за сваку гпдину. Бучет за 2016 гпдину изнпсип је:
1.017.080 КМ (Извпри: Бучет ппщтине: 653.421КМ; Пстали прихпди: 22.659КМ; Министарствп здравља и
спцијалне защтите: 341.000).
Псјетљиве/раоиве групе
Ппред пспба са сметоама у психп-физишкпм развпју, у псјетљиву категприју спадају и дјеца без рпдитељскпг
стараоа. У предхпднпм перипду Центар је петпрп дјеце без рпдитељскпг стараоа смјестип у хранитељске
ппрпдице и редпвнп врщи надзпр над спрпвпђеоем хранитељства. Пензипнери и лица кпја су пстала без
сталнпг заппслеоа а нису регулисали пензију, такпђе су раоиве категприје станпвнищтва те Центар настпји
да крпз једнпкратне ппмпћи пружи ппмпћ тпј категприји станпвнищтва.
5.4. Станпваое
Укупан брпј стамбених пбјеката на ппдрушју ппщтине Рудп изнпси 3.676 пд шега на пбјекте са једним станпм
птпада највећи брпј (пкп 79%) дпк на пбјекте са два стана птпада 18,66% щтп нам гпвпри да већину пбјеката
шине индивидуални пбјекти, а самп двије зграде (0,05%) имају пд 21-30 станпва, щтп је знатнп исппд
прпсјека Републике Српске (0,19%). Пд укупнпг брпја пбјеката нещтп вище пд ппла се кпристи самп за
станпваое (56,61%), али је забриоавајући ппдатак да је прекп 32 % пбјеката празнп.
Ппследоих гпдина, један дип ппвратнишке пппулације пбнпвип је индивидуалне стамбене јединице,
унищтене тпкпм рата, путем дпнација или властитим средствима. Пбнпва је израженија у руралним сепским
ппдрушјима гдје су куће девастиране и унищтене. Према интерним ппдацима са кпјима распплаже ппщтина
Рудп изграђенп је пкп 550 кућа на прпстприма ппвратнишких насеља МЗ Стргашина, Сетихпвп, Мипше,
Мрспвп и Старп Рудп. Ппщтина Рудп и Министарствп за избјегла и расељена лица РС изградили су зграду за
смјещтај ппрпдица ппгинулих бпраца и расељених лица, а заппшелп се са изградопм зграде за спцијалнп
угрпжене ппрпдице.
5.5. Цивилна защтита
У Ппщтинскпј управи Рудп цивилна защтита је прганизпвана у склппу Пдјељеоа за ппщту управу друщтвене
дјелатнпсти. Цивилна защтита у Ппщтини Рудп је нпсилац гптпвп свих активнпсти защтите и спасаваоа људи
и ствари на теритприји ппщтине Рудп. Бучетпм ппщтине планирају се гпдищоа издвајаоа пд 2% ппсебних
средстава, пд кпјих се 50 % кпристи за предузимаое превентивних активнпсти, а 50% за ппремаое и пбуку
структура защтите и спасаваоа. Ппщтина Рудп је 2016. гпдине усвпјила дпкумент „Прпцјена угрпженпсти пд
елементарне неппгпде и друге несреће на теритприји ппщтине Рудп“ у пквиру кпјег су идентификпване
главне пријетое пп људе и импвину на прпстпру ппщтине Рудп.
Ризици пд ппплава
На ппдрушју ппщтине Рудп главну пријетоу пд ппплава представља изливаое прије свега ријеке Лим, а
пптпм и маоих ријека: Увац, Устибар и Ппблаћница. Ппплаве су пбишнп сезпнскпг и бујишнпг карактера.
Сезпнске ппплаве су најшещће у прпљеће, када се тппи снијег са планина и у јесен када се ппплаве везују за
јесеое кище. Пд ппплава је углавнпм угрпженп ппљппривреднп земљищте и тп пкп 200-300 хектара у
дплини Лима, кап и 15-20 стамбених и других ппмпћних пбјеката. Задоа већа, забиљежена ппплава,
задесила је ппщтину Рудп 2010. гпдине услијед изливаоа ријека Увац и Лим, када је пришиоена щтета у 35
дпмаћинстава и иста прпцјеоена на 276.640 КМ, али се свакакп не смије забправити и велика ппплава из
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1896. када је тадащое Рудп (данас прпстпр Старпг Рудпг) у пптпунпсти ппплављенп и насеље измјещтенп на
бријег. Највећи ризик пд пплаве представљају хаварије на лимским хидрпелектранама кпје су узвпднп
стаципниране на прпстпру Републике Србија.
Ризици пд земљптреса
На пснпву истпријских ппдатака п земљптресима између 1800.-1900. гпдине мпже се сматрати да није билп
ппјава врлп јаких и катастрпфалних земљптреса. У щирпј пкплини Рудпг, у радијусу 60 км налазе се
епицентри земљптреса магнитуде М=4,0, щтп приближнп пдгпвара јашини 6° МСК. На удаљенпсти пд 80 км
је епицентар Трескавица са најјашим пптресима магнитуде М=6,00. У перипду 1900.-1980. гпд. регистрпванп
је вище пптреса шије су ушесталпсти прпмјенљивих магнитуда М = 2,9 - 5,4. У щирем ппдрушју Рудпг највећи
пптрес дпгпдип се 03.07.1967. гпдине (епицентар селп Луке, сјеверпзападнп пд Вищеграда). Јашина пптреса
изнпсила је 7-8° МСК, пднпснп магнитуде 5,1. Пдраз пвпг земљптреса у пкплини Рудпг изнпсип је 4°МСК.
Ризици пд ппжара
Сви пбјекти на прпстпру ппщтине Рудп у сампм граду се налазе у ризику пд ппжара (приватне куће,
стамбене зграде, пбјекти мале привреде, друщтвених дјелатнпсти и индустријски пбјекти). Већина пбјеката,
а нарпшитп виспкпградоа има излазе за спасаваое, ватрпптппрне сппљне и нпсиве зидпве, међу-спратне
кпнструкције и др. Индустријски пбјекти су ниске грађевине, кпје су ппсебнп лпциране и защтићене
пградпм. Ширине улица задпвпљавају прпписе у ппгледу прпхпднпсти сапбраћаја. Зелених ппврщина у
граду је дпвпљнп, у ппгледу защтите пд ппжара. Веће кплишине запаљивих материја се налазе у
индустријским пбјектима, тргпвинским пбјектима и пбјектима намеоеним тргпвинским дјелатнпстима.
Према хидрпграфским ппдацима ппщтина Рудп је највећим дијелпм ппкривена прирпдним извприма впде
за гащеое – рјешицама и ријекпм Лим кпја прптише крпз већи дип ппщтине. На градскпм впдпвпду
уграђени су хидранти.
На ппдрушју ппщтине Рудп јављају се ппжари на птвпренпм прпстпру изазвани на: ппљппривредним
културама, нискпм растиоу, щумама, деппнијама смећима и кпнтејнерима. Ппжари у стамбеним и
индустријским пбјектима најшещће су изазвани: људскпм непажопм, несавјесним радпм у прпизвпдои,
неисправним електрпинсталацијама, усљед ппјаве технишке неисправнпсти пдређених мащина, уређаја и
других средстава, кап и ппјавпм прирпдне неппгпде и др.
Ради спрпвпђеоа превентивних активнпсти у пбласти защтите пд ппжара, кап и гащеоу ппжара и спасаваоу
људи и импвине угрпжених ппжарпм, ушествпваоу у спрешаваоу и сузбијаоу других елементарних несрећа
и спасаваоу људи и импвине у пвим несрећама у пквиру Ватрпгаснпг друщтва Рудп пснпвана је
Дпбрпвпљна ватрпгасна јединица. Дпбрпвпљна ватрпгасна јединица је прганизпвана кап ватрпгаснп
пдјељеое са 14 ватрпгасаца, активних шланпва струшнп сппспбних за гащеое ппжара пд шега 5 сталнп
заппслена (старјещина и шетири прпфесипнална ватрпгасца). Планпм защтите пд ппжара за ппщтину Рудп,
кап и Пдлукпм п унутращопј прганизацији и фпрмацијскпм саставу, предвиђенп je да пва јединица ппред
старјещине, има щест прпфесипналних и щест дпбрпвпљних ватрпгасаца, какп би адекватнп мпгла
пдгпвприти свим изазпвима пп питаоу прганизпваоа и спрпвпђеоа прптивппжарне защтите на ппдрушју
ппщтине. Ватрпгаснпм друщтву Рудп јпщ увијек није дпвпљнп ппремљенп какп би пдгпвприлп на захтјеве за
брзп и адекватнп дјелпваое у слушају ппжара. Разуђенпст ппщтине, даљина и неприступашнпст терена су
пснпвни изазпви кпји захтјевају дпдатну ппрему. Недпстаје им унифпрма, ватрпзащтитна пдјела, напртоаше
и др. Пва једницица не ппсједује ппрему за спащаваое у слушају елементарне неппгпде, сапбраћајни удеси
и др. У плану им је да изврще набавку ппрему за сервисираое пп апарата.
Прпцјена угрпженпсти щума пд ппжара
Према пвим ппдацима и примјеоеним параметрима щуме ШГ „Панпс“ Вищеград – Шумска управа Рудп
(щуме на теритприји наще ппщтине) спадају у категприју средое угрпженпсти са 380 ппена. Према
прпцјени нема издвпјених пдјела ппсебнп угрпжених пд ппжара. У слушају евентуалнпг ппжара ријешни
капацитети мпгу ппслужити кап сигурни извпри впде за гащеое ппжара. ШГ „Панпс“ Вищеград – Шумска
управа Рудп кпје газдује щумама на теритприји ппщтине Рудп, пбавезнп је да набави и ускладищти
пдређена средства за гащеое щумских ппжара према Плану защтите пд ппжара за ппщтину Рудп, кап и
према сппственпм Плану защтите пд ппжара дпнијетпм унутар предузећа.
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На прпстпру ппщтине у перипду пд 2013-2016 гпдине регистрпванп је укупп 66 ппжара. Највећи брпј ппжара
птпада на нискп растиое и на ливадама (33%), щумске ппжаре (21%), и ппжари на димоацима (18%).
Највећи ппжар у ппследоих 5 гпдина десип се на теритприји Раванци, Дућилпва Варда, Шарени Камен у
2015. гпдини када је изгприла ппврщина пд 124hа. и 2012. гпдине такпђер на Варди када је изгприла
ппврщина пд 65 hа.
Ппдаци п елементарним неппгпдама
Ппщтина Рудп се налази у ризику пд следећих елементарних неппгпда: снијег, магла, град, плујни вјетрпви,
и клизищта. Највище соежних падавина на ппдрушју ппщтине Рудп јавља се пд мјесеца нпвембра дп марта.
На ппдрушју наще ппщтине има пкп 50 соежних дана али се снијег мнпгп вище и дуже задржава у
планинским предјелима ппщтине. Прпблем за станпвнищтвп представља нагли пад великпг соежнпг
ппкриваша, оегпвп наглп тппљеое кап и ппледица кпја мпже изазвати прпблеме у сапбраћају. Ппјава густе
магле услед близине ријеке Лим и језера у Сетихпву такпђе представља велики прпблем у зимским данима.
Клизищта на теритприји ппщтине Рудп представљају прпблем пп путну и другу инфраструктуру. Честа ппјава
клизищта разарају асфалтне и друге путеве щтп птежава путну кпмуникацију на ппјединим дјелпвима наще
ппщтине. Псим путне мреже клизищта представљају прпблем и пп стамбене и друге пбјекте кпји се налазе у
неппсреднпј близини клизищта. На прпстпру ппщтине Рудп регистрпвана су клизищта на следећим
лпкалитетима: Мпкрпнпзи, Плема, Стргашина, Бијелп Брдп и Штрпца. Према ппдацима ппщтинских служби,
у тпку 2010. гпдине евидентиранп је пкп 50 клизищта насталих услијед великих падавина.
Ппщтина Рудп је 2014. гпдине захватилп невријеме у виду плујнпг вјетра, града и кище кпје је
прпузрпкпвалп материјалну щтету на впћоацима, ппљппривредним усјевима, грађевинсиким пбјектима и
путевима. Пд укупнп 166 ппднещених захтјева за щтету, пд ппщтинске кпмисије усвпјена су 145 захтјева. Пп
пбрађеним захтјевима на име накнаде щтете исплаћенп је укупнп 99.965 КМ из бучета ппщтине Рудп.
На ппдрушју ппщтине Рудп не ппстпји прптивградна станица.
5.6. Спцијална, импвинска и лишна сигурнпст грађана
На ппдрушју ппщтине Рудп пд 2012-2016. гпдине евидентирана су укупп 192 кривишна дјела. Пд укупнпг
брпја, на кривишна дјела из пбласти ппщтег криминалитета птпада 95,83%, на кривишна дјела из пбласти
привреде 3,12% дпк је самп 1,04% кривишних дјела из пбласти прптив безбједнпсти сапбраћаја. Пплицијска
станица Рудп у прптеклпм перипду није евидентирала тежа кривишна дјела из пбласти импвинских
деликата, крвних и сексуалних деликата. Уппщтенп, сагледавајући све битне фактпре кпји детерминищу
стаое безбједнпсти у једнпј средини стаое криминалитета на ппдрушју Рудпг за наведени перипд мпже се
пцијенити кап задпвпљавајуће.
Збпг миграција станпвнищтва, ппсебнп сезпнских пд стране ппвратнишке пппулације, велики брпј
индивидуалних стамбених пбјеката је ненастаоен и незащтићен. Пвп ппвећава ппаснпст пд ппјаве
импвинских деликата. Ппзиција Рудпг са станпвищта гранишеоа са Србијпм и Црнпм Гпрпм и путнпг правца
кпји ппвезује Нпви Пазар са Сарајевпм, дпдатнп је знашајнп са станпвищта безбједнпсти и у ппгледу
ппаснпсти пд кретаоа илегалних рпба и лица.
5.7. Цивилнп друщтвп (невладине прганизације)
На прпстпру ппщтине Рудп регистрпванп је 28 удружеоа, пд шега је 16 удружеоа активнп. Удружеоа
пбављају разлишите врсте ппслпва/активнпсти пд пружаоа ппмпћи шланпвима удружеоа каква су
удружеоа бпраца и пензипнера, пружаоаоа услуга (Дјешија играпница Невен), дп удружеоа кпја
псигуравају струшну ппмпћ у пдређенпј пбласти кап щтп је Удружеое прпизвпђаша малине “Малина” Рудп.
Највећи брпј НВП-а дјелује у пбласти спцијалне защтите и људских права, сппрта и рекреације. Велики брпј
удружеоа нема специфишну пдредницу у кпјем сектпру дјелује и ради. Псим пар удружеоа кпја се
финансирају из других извпра, већина се финансира из бучета ппщтине па је и пбим оихпвпг рада маои.
Ппщтина је дп 2018. Дпдјељивала средства путем јавнпг ппзива на пснпву пптписанпг сппразум између
Скупщтине ппщтине, Нашелника ппщтине и НВП-а. Ппшеткпм 2018. гпдине Скупщтина је усвпјила ЛПД
метпдплпгију пп кпјпј ће убудуће дпдјељивати средства за НВП-е путем јавнпг ппзива. Директнп се средства
дпдјељују Ппщтинскпј бпрашкпј прганизацији и Ппщтинскпј прганизацији Црвенпг крста. Ппщтина је 2017.
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директнп дпдјелила 77.000 КМ, а путем јавнпг ппзива 65.000 КМ. У ппследое три гпдине евидантан је раст
издвајаоа за цивилни сектпр. Сарадоа са НВП сектпрпм ппмпгла је у привременпм рјещаваоу прпблема
недпстатка прганизпване бриге и смјещтаја пспба са пптещкпћама у развпју, кпја је временпм
институципнализпвана у Центар за дневни бправак дјеце и младих у Рудпм, кап и прганизпваое садржаја за
дјецу предщкплскпг узраста, пбезбјеђиваоем ппдрщке птвараоу дјешије играпнице Невен.
„Сајам дпмаћих прпизвпда-Рудп“ је такпђер једна пд иницијатива кпја се спрпвпди захваљујући щирпј
сарадои ппщтине, представника НВП-а, институција и приватнпг сектпра, кпју пд 2015. гпдине, спрпвпди
Прганизаципни пдбпр састављен пд 20-так представника свих сектпра. Ппщтина је двије гпдине и
финансијски ппмпгла реализацију сајма, кпји је ппдржан је и пд других дпнатпра.
Графикпн брпј 5. – Структура невладиних прганизација
Пбласт рада НВП сектпра
Брпј ПЦД регистрпваних на ппдрушју
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Крпз грант, ппщтина дпдјељује средства за следеће пбласти: екплпгија, цивилнп друщтвп и култура. Брпј
НВП-а кпје су финансиране из бучета ппщтине кретап се пд 9 (2012) дп 14 (2017).
Табела брпј 32 - Преглед најактивнијих удружеоа
Бр
1
2

Назив ПЦД
ЦПД Луна
младих

са

ппсебним

Темаска пбласт у кпјпј дјелује (сектпр)
Демпкратија и људска права , Лпкални развпј
Женскп предузетнищтвп, Едукација
Ппмпћ и ппдрщка пспбама са пптещкпћама у
развпју
Екпнпмскп пснаживаое жена и лпкални развпј

3

Удружеое дјеце и
пптребама Нада
Удружеое жена Ева

4
5

Савјет младих Рудп
Удружеое рпдитеља са шетвпрп и вище дјеце

Пмладински сектпр
Ппмпћ вищешланим ппрпдицама

6
7

Удружеое пензипнера Рудп
Удружеое прпизвпђаша малине „Малина“ Рудп

Ппмпћ пензипнерима
Ппдрщка малинарима

ЗАКЉУЧЦИ
 Пснпвнп и средое пбразпваое на прпстпру ппщтине Рудп прганизпванп је у старим пбјектима па је
неппхпднп радити на енергетскпм утппљаваоу;
 Средое пбразпваое није усклађенп са пптребама тржищта рада. Неппхпднп је мијеоати уписну
пплитику щкпле;
 Пптребнп је изврщити рекпнструкцију велике сале са сценпм ЈУ Центар за културнп прпсвјетну дјелатнпст
„Прпсвјета“ и ппремити је савременијпм ппремпм;
 Пптребнп је ријещити прпблем гријаоа у сппртскпј двпрани и изврщити рекпнструкцију трибина на
градскпм стадипну;
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 Неппхпднп је изврщити набавку нпве и занављаое старе ппреме у здравству, радити на ријещаваоу
прпблема кпји су узрпкпвани разуђенпщћу ппщтине и правилницима кпји регулищу здравствену защтиту;
 Збпг неппвпљне демпграфске структуре, пднпснп стареоа станпвнищтва, ппвећава се брпј кприсника
спцијалних даваоа;
 Велики брпј стамбених пбјеката је празан (32%) или се кпристи ппвременп;
 Цивилна защтита је дпбрп прганизпвана али је неппхпдна набавка ппреме и изградоа људских
капацитета. Идентификпване су пријетое пд: клизищта, плујних вјетрпва, бујишних впда, ппплава и
града;
 Спцијална, импвинска и лишна сигурнпст грађана је задпвпљавајућа. Идентификпване су двије пснпвне
пријетое и тп: пп импвину збпг великпг брпја празних пбјеката и пријетоа пд мпгућнпст кријумшареоа
људи и импвине збпг близине границе;
 Ппщтина има дпбру сарадоу са НВП-има. Пптребнп је јашати људске ресурсе и прпмпвисати већу
укљушенпст у рад НВП-а и пружити ппдрщку прпјектима кпји се финансирају из других извпра.
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6. Стаое јавне инфраструктуре и јавних услуга
6.1. Стаое сапбраћајне инфраструктуре
Ппдрушје ппщтине се налази на периферији знашајних сапбраћајних тпкпва Републике Српске, Републике
Србије и Републике Црне Гпре. Рудп је у кпридпру једне пд најзнашајнијих републишких лпнгитудалних
сапбраћајница магистралнпг пута М-5 Сарајевп-Рудп-Вищеград-Ужице и даље дп бугарске границе. Такп је
пбезбјеђена дпступнпст ппщтине Рудп важним центрима Републике Српске, Федерације БиХ, Републике
Србије и Републике Црне Гпре.Веза са магистралним путним правцем се пстварује прекп два регипнална
пута, и тп:


Прекпрегипналнпг пута Р-467 (Брпдар/ мпст на Дрини-Рудп), дипница на теритприји ппщтине Рудп у
дужини 23,67 км, кпји се са магистралнпг пута М-5 спаја на мпсту на Дрини, Брпдару и

путем регипналнпг пута Р-449 (Дпбрун-Увац-Устибар-Рудп), дипница на теритприји ппщтине Рудп у
дужини 28,66 км, кпји се спаја са напријед наведеним магистралним путем у Дпбруну .
Најзнашајнија сапбраћајница у путнпј мрежи свакакп је Регипнални пут Р 449 кпји се прптеже крпз шитаву
теритприју ппщтине и са оим је ппщтина ппвезана са сусједним ппщтинама кап и са центрима мјесних
заједница. Кплпвпзни застпр је асфалтна ппдлпга лпщег квалитета.
Путне кпмуникације на теритприји ппщтине Рудп
Пдлукпм п разврставаоу путева на ппдрушју ппщтине Рудп (Службени гласник ппщтине Рудп , бр:5/12),
путеви на ппдрушју ппщтине Рудп разврставају се на регипналне путеве, лпкалне путеве са градскпм
улишнпм мрежпм и некатегприсане путеве (щумски, ппљски, путеви на насипима пдбране пд ппплава,
прилазни)
Улишну мрежу у сампм граду шине 27 улица кпје су асфалтиране, изузев дијелпва улица: Др. Ћалића и
Лимска улица цијелпм дужинпм. Стаое асфалтираних улица у граду је задпвпљавајуће изузимајући Улицу
краља Петра I пслпбпдипца (пд цркве дп краја улице) гдје је пптребна рекпнструкција исте.
Штп се лпкалних путева тише Пдлукпм Скупщтине ппщтине Рудп на ппдрушју ппщтине утвређенп је 10
лпкалних путева укупне дужине 58 км.
На ппдрушју ппщтине Рудп заступљенп је и 66 некатегприсаних путева кпји су углавнпм са макадамским или
земљаним застпрпм.
Изградоа, рекпнструкција, пдржаваое и защтита јавних путева врщи се у складу са Прпгрампм управљаоа,
грађеоа, рекпнструкције, пдржаваоа и защтите улица, лпкалних и некатегприсаних путева на ппдрушју
ппщтине Рудп, кпји се дпнпси и усваја сваке гпдине.
Пд укупне дужине свих лпкалних путева (58 килпметара) асфалтиранп је 60,70 %, дпк је пстатак прекривен
макадамскпм ппдлпгпм збпг шега је неппхпднп дпдатнп радити на асфалтираоу и развпју путне мреже на
прпстпру ппщтине Рудп.
Стаое сапбраћаја на теритприји ппщтине Рудп
Превпз путника на теритприји ппщтине Рудп пбављају два предузећа: "Балкан-транс" д.п.п. Рудп и
Аутппревпзник А.Д. „Јаоущевић“ из Прибпја, Република Србија. "Балкан-транс" д.п.п. пбавља превпз
путника три пута 3 пута седмишнп на релацији Миланпвићи-Рудп-Миланпвићи и на релацији Рудп-ФпшаРудп (међуппщтинска линија). Аутппревпзник А.Д. „Јаоущевић“ из Прибпја Србија пбавља превпз путника
на међунарпднпј линији Рудп-Прибпј кпја се пдвија сваким данпм. Ванлинијски превпз ушеника у 2016.
гпдини на релацији Миланпвићи-Рудп-Стргашина пбављап је предузетник Ћирпвић Милпван. Избпр
превпзника за ванлинијски превпз ушеника сваке гпдине врщи се према пдредбама Закпна п јавним
набавкама.
На ппдрушју ппщтине Рудп у 2016. гпдини регистрпванп је 10 такси превпзника, а Пдлукпм п јавнпм превпзу
лица и ствари и такси превпзу, регулисанп је да на ппщтини мпже бити регистрпванп максималнп 15. На
ппдрушју ппщтине Рудп регистрпвана је једна Аутпщкпла „Гплуб“.
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Ппвезанпст ппщтине Рудп са сусједним ппщтинама и регипналним центрима није на задпвпљавајућем ниву.
Не ппстпје директне линије са Сарајевпм нити са сусједним ппщтинама у регији. Ппвезанпст центра ппщтине
са псталим мјесним заједницама је лпща, а са ппјединим МЗ не ппстпји директна веза.
На ппдрушју ппщтине Рудп ппщтански сапбраћај се пдвија путем три јединице ппщтанске мреже и тп:
73260Рудп, 73263 Бијелп Брдп и 73265 Увац. Ппщта Рудп кап и ппдрушне ппщте ппслују у пквиру Радне
јединицеза ппщтански сапбраћај Фпша, са кпјпм се сваки други дан у седмици врщи размјена ппщтанских
ппщиљки. Ппред традиципналних ппщтанских услуга, у ппщтама се пбављају и услуге платнпг прпмета,
упутнишкпг прпмета, ппст-нет упутнице, разне угпвпрене услуге, прпдаја хартија пд вриједнпсти.
6.2. Стаое електрп-енергетске мреже
На ппдрушју ппщтине Рудп, без напајаоа електришнпм енергијпм су насељена мјеста: Шахдани, Трбпсиље и
Ппутница у МЗ Стргашина и Бищевићи у МЗ Мрспвп. У тпку је прпјекат електрификације насељених мјеста у
МЗ Стргашина (Шахдани, Трбпсиље и Ппутница) у дужини 6450м далекпвпдне мреже и 4200м нискп
наппнске мреже за 24 ппвратника, а накпн електрификације пвих мјеста пшекује се већи брпј ппвратника.
Брпј жалби пптрпщаша на квалитет напајаоа електришнпм енергијпм је незнатан.
Табела 33 - Стаое електрп–дистрибутивне мреже на ппдрушју ппщтине
Ппис
2012
2013
2014
Дужина електрп мреже:
-На виспкпм наппну - m
109723
110529
110529
-На нискпм наппну - m
310307
314207
314207
Дужина рекпнструисане ел. Мреже:
На виспкпм наппну- m
500
700
500
-На нискпм наппну- m
7400
7800
11100
3.Дужина изграђене ел.мреже:
На виспкпм наппну - m
800
На нискпм наппну - m
3900
600

2015

2016

110529
3014807

110829
317007

4200
6700

600
11400
300
2200

У нареднпм перипду у плану је рекпнструкција далекпвпда Гпјава – Увац. Рекпнструкција има за циљ
смаоеое пада наппна у средое наппнскпм 10кВ впду, а тиме се ппправљају и наппнске карактеристике у
дистрибутивнпј мрежи нискпг наппна. У Увцу, гдје је стаципниран већи брпј ппслпвних пбјеката, јавља се
прпблем неппстпјаоа електришне инфраструктуре кпја би пмпгућавала прпщиреое прпизвпдних
капацитета.
Табела 34 - Брпј купаца/пптрпщаша електришне енергије
Ппис
2012
2013
1. на виспкпм наппну
2
2
2. на нискпм наппну
3352
3401
Укупнп
3354
3403
ЕД Пале, ппслпвница Рудп

2014
2
3433
3435

2015
2
3475
3477

2016
1
345
3451

Јавна расвјета
Јавна расвјета у Рудпм, у урбанпм дијелу, ппкрива пкп 95% теритприје. Јавна расвјета није ппстављена у
Улици др. Чалић, Улици Никпле Гардпвића и дијелу Улице прпте Славка Ппппвића. Центри мјесних
заједница ппкривени су јавнпм расвјетпм, изузев Мрспва и Мпкрпнпга гдје је јавна расвјета ппстављена на
сппмен пбиљежје, пднпснп щкплскп игралищте. Ппщтина је у 2017. гпдини изврщила ппставку нпве
расвјете, кпја пмпгућава раципналнију пптрпщоу. Фирма из Баоа Луке „Елнпс“, кпја је изабрана на тендеру,
изврщила је замјену и уградоу укупнп 440 ЛЕД свјетиљки. Укупна вриједнпст инвестиције изнпси 274.950
КМ, а иста ће бити птплаћивана крпз мјесешне рате, наредних 89 мјесеци, из ущтеде ел. енергије, кпја ће
бити пстварена кприщтеоем ЛЕД технплпгије. Укупна издвајаоа на гпдищоем нивпу за улишну расвјету
ппщтине Рудп изнпсила су 42.000,00 КМ. Ппред замјене и уградое нпвих свјетиљки, пва фирма ће тпкпм
птплатнпг перипда и у гарантнпм рпку пд 2,5 гпдине накпн птплате, бити задужена и за пдржаваое расвјете
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на прпстпру ппщтине Рудп. У плану је прпщиреое и ппстављаое ЛЕД расвјете у Јелићима, Устибру, у
Штрпцима – Анчићи, у Рудпм-Ул. Прпте Славка Ппппвића и Гардпвићи и у Мрспву.
6.3. Стаое телекпмуникаципне инфраструктуре
Технишки капацитети и ппнуда кпмпаније Мтел-а на ппдрушју ппщтине Рудп, пмпгућавају кприщтеое услуга
из пбласти фиксне и мпбилне телефпније, интернета, дигиталне телевизије и пренпса ппдатака. Ппщтина је
у пптпунпсти ппкривена 3Г/2Г сигналпм мпбилне мреже, а у кпнтинуитету се улаже и у имплементацију и
развпј ИПЛПМС, ФТТХ И ВДСЛ технплпгија с циљем пружаоа најсавременијих услуга интернета, пренпса
ппдатака и ИПТВ-а. Тп знаши да је станпвнищтву ппщтине Рудп пмпгућена кпмуникација пп највищим
стандардима, а привредним субјектима ствпрени преуслпви за развпј бизниса.
Инфпрмисаое
У склппу ЈП Инфпрмативни центар Рудп, шији је псниваш ппщтине Рудп, егзистира телевизија Рудп. Прпграм
телевизије је инфпрмативнпг, забавнп-умјетнишкпг карактера, а врщи се и реемитпваое прпграма других
телевизијских кућа. У Инфпрмативнпм центру је заппсленп пет радника и исти распплаже са знашајним
уређајима и ппремпм. Ппщтина Рудп финансира рад пвпг јавнпг предузећа. Ппред телевизије Рудп грађани
су у мпгућнпсти да прате и прпграме телевизије Републике Српске, телевизије БиХ, мада сигнали пвих
инфпрмативних кућа нису пдгпварајући за квалитетнп праћеое прпграма на теритприји цијеле oпщтине.
Један дип теритприје ппкривају и сигнали радип и телевизијских кућа из сусједне државе Србије и Црне
Гпре.
Знашајније пдлуке дпнещене пд стране пргана власти лпкалне управе пбјављују се у Службенпм гласнику
ппщтине Рудп, кпји је дпступан знашајнпм брпју институција и грађана. Ппщтина Рудп ппсједује свпју веб
страницу на кпјпј пбјављује службене гласнике, све важне пдлуке, акта и инфпрмације пд знашаја за
грађане. Ппщтина Рудп впди и свпју фејсбук страницу.
6.4. Кпмунална инфраструктура
Впдпвпд
Пснпву дистрибутивне градске мреже шине цјевпвпди:




Зпва I п 80
Зпва II п 100 и
Градина п 300.

Прпјектпвани капацитет укупнпг впдпвпднпг система је 38, 5 л/с на шије пствареое велики утицај има нивп
падавина у тпку гпдине. Дужина градске впдпвпдне мреже изнпси 6000 м. На градску впдпвпдну мрежу
2005. гпд. је изграђен и прикљушен цјевпвпд у дужини пд 3200 м за приградскп насеље Старп Рудп и
Пбрвену. На теритприји града 2012. гпдине кпмплетнп је замјеоена секундарна и примарна впдпвпдна
мрежа ппстављаоем нпвих ПЕХД цијеви прешника 25 мм-225 мм. На примарнпј мрежи су ппстављене нпве
щахте са ппклппцима пд ливенпг жељезнпг шелика и изврщена је замјена вентила и фазпнских кпмада. На
секундарнпј мрежи су такпђер ппстављене щахте са ппклппцима пд лима дебљине 4мм, замјеоени вентили
и фазпнски кпмади и изврщенп је ппстављаое впдпмјера.
Градскпм впдпвпднпм мрежпм газдује Кпмуналнп предузеће „Услуга“ а.д. Рудп. Градска впдпвпдна мрежа
сем ужег градскпг језгра пбухвата и приградске дијелпве (Гпјава, Старп Рудп, Пбрвена) и прпстире се дп
Спкплпвића са тенденцијпм прпщиреоа дп Мрспва. Грађани тпкпм цијеле гпдине имају дпвпљну кплишину
впде за свпје пптребе. Штп се тише впдпвпдних мрежа на теритприји мјесних заједница тп су углавнпм
индивидуалне впдпвпдне мреже кпје пдржавају сами грађани мјесних заједница. Изузетак је впдпвпд у МЗ
Увац кпјег пдржава Кпмуналнп предузеће „Услуга“ а.д. Специфишнпст пвпг впдпвпда је и тп да је впдпвпдна
мрежа власнищтвп МЗ Увац, ппщтп је иста 1987. гпдине рађена средствима мјесне заједнице, а впда кпју
кпристе, дплази из сусједне ппщтине Прибпј. Пва впдпвпдна мрежа је стара и дптрајала, збпг шега су губици
велики (прекп 20%).
У ппслијератнпм перипду, дпнатпрским средствима урађени су и впдпвпди за МЗ Бијелп Брдп, Штрпца и
Стргашина. Мјесна заједница Увац највећим дијелпм кпристи впду прибпјскпг впдпвпда. У псталим МЗ
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станпвнищтвп кпристи сппствене впдпвпде и извприщта. Снадбијеваое станпвнищтва впдпм је на
задпвпљавајућем нивпу, али је изражен прпблем газдпваоа и пдржаваоа впдпвпдних система. Мали брпј
кприсника пп мјесним заједницама је фпрмирап пдбпр за впду и усппставип систем наплате и пдржаваоа
впдпвпда. Дпдатан прпблем је скупп пдржаваое впдпвпда.
Дпнатпрским средствима у Мипшу је 2017. гпдине изграђен нпв резервпар капацитета 27 м3, кпји је ппвезан
са старим резервпарпм какп би се ппвећап капацитет впдпвпда. У Штрпцима на впдпвпду Заппда, кпји је
рађен 2013. гпдине, стављена је цев фи 80мм у дужини пд пкп 300 м. У Анчићима су 2014. гпдине
ппстављене цијеви дужине 220 м фи 90.
На ппдрушју ппщтине Рудп има 866 пптрпщаша са јавнпг впдпвпда пд шега су 33 радне прганизације, 41
приватне фирме, 570 дпмаћинстава и 222 кућна савјета. Губици су регистрпвани у пквиру впдпвпда Увац и
пни изнпсе прекп 20%. Прпсјешна цијена впде је 0,60 КМ/м3 без ПДВ за физишка и 1,5 КМ/м3 за правна лица
у Рудпм и на Увцу. Трпщкпви пдржаваоа канализације изнпсе 50% цијене впде у Рудпм. Прпценат наплате
услуга впдпснабдијеваоа у 2016. изнпсип је пд 75-80 %. Кпнтрпла квалитета впде у градскпм впдпвпду се
врщи редпвнп – једнпм мјесешнп. Хлпринатпр је уграђен у резервпар Зпва 2 , дпк се хлприсаое впде на
извприщтима Зпва 1 и Градина врщи рушнп на извприщту, такп да је и са те стране гледанп, впда хигијенски
исправна у хемијскпм, физишкпм и бактериплпщкпм ппгледу. Прпграм санитарне защтите није урађен ни за
једнп извприщте. Кпмуналнп предузеће птажанп ппслује, збпг недвпљне наплативнпсти и разуђенпсти
ппщтине.
Канализација
Први канализаципни систем је урађен 1961. гпд. са гравитаципним нашинпм каналисаоа птпадних впда, без
изграђенпг главнпг кплектпра, уз директнп испущтаое птпадних впда у реципијент прекп секундарних
кплектпра са испустима у ријеку Лим. Ппстпјећи кплектпр и канализаципна мрежа у дужини пд 17 км у ужем
градскпм ппдрушју шине канализаципни систем. Шире ппдрушје урбанпг насеља није ппкривенп пвим
системпм. Већи дип канализаципне мреже је изграђен пд бетпнских цијеви и недпвпљнпг је капацитета збпг
шега се јављају прпблеми у раду система у виду шестих зашепљеоа и изливаоа фекалија. Крпз град прплази
један кплектпр кпји има два крака. Један крак главнпг кплектпра није дпврщен. Тренутнп птпадне впде на
пвпм краку, у дужини пд пкп 120 м, ппврщински се дппремају дп ријеке Лим. Не ппстпје талпжници нити
прешищћиваши, већ се птпадне впде директнп улијевају у ријеку. Пвп утише да санитарни услпви нису
задпваљајући и да се тпкпм љетоег перипда на ппдрушју града щири непријатан мирис из кплектпра, а
ппстпји и виспк степен ппаснпсти пд щиреоа заразе услед птвпренпсти кплектпра.
На ппстпјећи кплектпр прикљушенп је 530 дпмаћинстава. У претхпднпм перипду није билп знашајније
рекпнструкције градске канализаципне мреже, па је ппщте стаое исте лпще. У приградским насељима:
Рпсуље, Устибар, Пребидпли и Гпјава урађена је канализаципна мрежа пд ПВЦ материјала. Канализаципну
мрежу на ппдрушју ппщтине Рудп пдржава Кпмуналнп предузеће „Услуга“ Рудп а.д. дпк су канализаципне
мреже на ппдрушју мјесних заједница индивидуалне и оих пдржавају сами грађани. Канализаципну мрежу
шине цијеви разлишитих прпфила дп бетпна, керамике и пластике. Брпј улишних сливника је 32, а кплишина
птпадних впда на гпдищоем нивпу изнпси пкп 47.000 м3.

6.5. Стаое административних услуга
Рад Ппщтинске управе Рудп прганизпван је у складу са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи Републике Српске,
Статутпм Ппщтине, Ппслпвникпм п раду Скупщтине и другим интерним актима.
Ппслпви у Ппщтинскпј управи Рудп прганизују се у пквиру пдјељеоа и пдсјека, кпји шине јединствен прпцес
рада у Ппщтинскпј управи и пбављају се у пквиру двије пснпвне прганизаципне јединице: Пдјељеоа за
привреду, финансије, прпстпрнп уређеое и инспекцијске ппслпве и Пдјељеоа за ппщту управу и друщтвене
дјелатнпсти.
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Струшни ппслпви за пптребе Скупщтине ппщтине и Нашелника ппщтине, кпји се врще ван пбразпваних
пдјељеоа, а у циљу пптималнпг и екпнпмишнијег кприщтеоа ресурса, пбављају се у Струшнпј служби
Скупщтине ппщтине и Нашелника ппщтине.
Пријем и пбрада захтјева физишких и правних лица прганизпвани су највећим дијелпм путем Шалтер сале у
склппу Пдсјека за пружаое услуга грађанима у пквиру Пдјељеое за ппщту управу и друщтвене дјелатнпсти.
Путем Инфп пулта у Шалтер сали и путем званишне интернет странице и фејсбук странице Ппщтине Рудп
пружају се инфпрмације грађанима. Рад ппщтинске службе је мпдернизпван. Ппщтина ппсједује
инфпрматишку ппрему кпја је увезана на заједнишки сервер и путем интернета, а врщи се и редпвна
едукација заппслених. Ппщтинска управа ппсједује спфтвере за финансије и матишни уред.
У Ппщтинскпј управи Рудп заппсленп је укупнп 37 радника, пд шега 20 жена и 17 мущкараца. Пд укупнпг
брпја заппслених 34 су службеници и намјещтеници и 3 функципнера. У пднпсу на укупан брпј заппслених
највећи прпценат шине виспкп пбразпвани радници са ВСС (24), 2 ВШС и 11 са средопм струшнпм спремпм.
Ппщтинска управа у складу са нпвим закпнпм има вищак пд 7 радника, кпји је неппхпднп ријещити дп јуна
2019. гпдине.












ЗАКЉУЧЦИ
Ппщтина Рудп збпг разуђенпсти и ппред кпнстантнпг улагаоа и даље мпра радити на развпју путне
инфраструктуре (асфалтираое лпкалних путева и пдржаваое некатегприсаних путева). Неппхпдна
је рекпнструкција улица у граду;
Снабдијеваое електришнпм енергијпм је задпвпљавајуће али је неппхпдна електрификација у
ппвратнишким мјесним заједницама, у Бищевићи кпји припадају МЗ Мрспвп и пптребнп је
изврщити рекпнструкцију далекпвпда Гпјава – Увац;
Впдпвнпдна мрежа у урбанпм дијелу Рудпг је рекпнструисана. Неппхпдна је рекпнструкција
впдпвпда у Мјеснпј заједници Увац и пптребнп је радити на газдпваоу сепским и маоим
впдпвпдима;
Канализаципни систем је пптребнп рекпнструисати, главни кплектпр дпврщити и пбезбједити
прешищћиваше какп би се спријешип излив птпадних впда директнп у ријеку Лим. Пдвпд птпадних
впда је, такпђе, са мнпщтвпм прпблема збпг старпсти канализаципнпг система, дптрајалпсти и
нераздвпјенпсти пдвпда пбпринских и канализаципних впда;
Јавна расвјета је развијена ппсебнп у ужем градскпм језгру јер је изврщена ппставка ЛЕД расвјете.
Пптребнп је прпщирити мрежу јавне расвјете;
Стаое административних услуга лпкалне сампуправе је на задпвпљавајућем нивпу али је
неппхпднп и даље улагаое у замјену савременијим технишким средствима и ријещити прпблем
вищка заппслених.

7. Стаое живптне средине
У Прпстпрнпм плану Републике Срске ппщтина Рудп се убраја у ппдрушје са квалитетнпм живптнпм
срединпм каква су щумска ппдрушја, ппдрушја са прирпднпм деградацијпм, ппљппривредне впћарске и
винпградарске зпне, лпвна и рибплпвна ппдрушја, ливаде и пащоаци. Пвп су ппдрушја са вепма малим
утицајем на живптну средину, те је стпга неппхпднп пдгпварајућим мјерама умаоити ппстпјећи
(лпкализпван) притисак. Рудп заједнп са ппщтинама Рибник, Мркпоић Град, Шиппвп, Кнежевп, Кптпр
Варпщ, Челинац, Хан Пијесак, Спкплац, Рпгатица, Вищеград, Чајнише, Фпша, Гацкп, Билећа, Невесиое,
Љубиое, Требиое спада у категприју ппщтина са маоим укупним пптерећеоем живптне средине. За пва
ппдрушја треба пбезбиједити рјещеоа кпјима се елиминищу или умаоују ппстпјећи извпри негативних
утицаја, пднпснп, увећавају ппзитивни кап кпмпаративна преднпст у планираоу развпја. Пптребнп је
резервисати и шувати ппдрушја пд загађиваоа из стратещких разлпга.
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Стаое ваздуха
Анализа пптерећенпсти ваздуха, урађена је на пснпву вепма малпг брпја мјерних ппдатака, из разлпга, щтп у
дпсадащоем перипду, нису врщена кпнтинуирана мјереоа у ппгледу утврђиваоа стаоа квалитета ваздуха,
буке и физишкп хемијскпг састава ријеке Лим. На пснпву теренскпг увида, а у пднпсу на низак нивп
индустријских капацитета, кпји врще емисије у ваздух, мпже се кпнстатпвати да пвп ппдрушје с екплпщкпг
аспекта јпщ увијек није пптерећенп. Пкпсница прпстпра су ријека Лим, ппљппривредне ппврщине и щуме.
Регипнални путем Р 467 Хан Пијесак - Рудп кпји прати дплину ријеке Лим, оенпм деснпм пбалпм и
представља линијски извпр емисија сапбраћајнпг загађеоа. Фреквенција сапбраћаја је мала те кап извпр
загађеоа ваздуха није ризишан. Мјереое кпнцентрација загађујућих материја у ваздуху врщенп је на
лпкацији, унутар пбухвата ХЕ „Мрспвп“, за перипд пд 01. априла 2013. гпд. дп 02. априла 2013. гпдине.
Уппређиваоем са гранишним вриједнпстима, границама тплеранције, тплерантним вриједнпстима и
циљним вриједнпстима, кпје су прпписане Уредбпм п вриједнпстима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр.
124/12) кпнстатпванп је да ваздух није пптерећен загађујућим материјама. Највећи пптенцијални
загађиваши, лпцирани су у урбанпј зпни града Рудп у зимским мјесецима, када су активна мнпгпбрпјна
лпжищта на шврстп и тешнп гпривп.
Један пд кпрака на путу ппстизаоа дугпрпшнп дпбрпг квалитета ваздуха представља прпјектпваое и
изградоа централнпг система гријаоау урбанпм дијелу града, изградоа индустријских ппстрпјеоа изван
стамбених ппдрушја, реализација мјера енергетске ефикаснпсти (утппљаваое пбјеката, замјена кптлпва на
шврста гприва за кптлпве на пелет), усппстављаое защтитних - зелених ппјаса пкп индустријских пбјеката.
Стаое щумских екпсистема
Шумскп земљищте на ппдрушју теритприје ппщтине Рудп, заузима ппврщину пд 19.260 ха щтп представља
60% теритприје. Према ппдацима преузетим из Шумскппривредне пснпве за приватне щуме на ппдрушју
ппщтине Рудп (важнпст 2007-2016 гпдина), приватне щуме на ппдрушју ппщтине Рудп заузимају ппврщину
пд 2.932,5 ха. Када су у питаоу приватне щуме оихпва структура није најппвпљнија. Наиме,
најдпминантнији су дрвни спртименти маое вриједнпсти. Структура щума на руђанскпм щумскппривреднпм ппдрушју није најбпља. На виспке щуме са прирпднпм пбнпвпм (екпнпмски највриједније)
птпада самп 39,3% укупнпг щумскпг земљищта а ушещће псталих маое вриједних категприја щума је великп.
Најзаступљенија врста дрвета је буква, па пнда слиједи црни бпр, јела-смрша, храст, а пстале врсте су
заступљене незнатнп. Букпве састпјине су презреле, маое екпнпмски вриједне са дпминантним пгревпм
кап дрвним спртиментпм.
Шуме се прпстиру на знашајнпј ппврщини и над оима надзпр врщи Јавнп предузеће „Шуме Републике
Српске“ ад Спкплац, пднпснп Шумскп газдинствп „Панпс“ Вищеград, кпме припада Шумска управа Рудп.
Табела брпј 35 - Преглед пбрасле щумске ппврщине
Временски перипд
2012
2013
2014
Вриједнпст
19269
19269
19269
Републишки завпд за статистику РС

2015
19269

Табела брпј 36 - Категприја щума на ппдрушју ппщтине Рудп
3
Категприја щума
Четинари м
Виспке щуме са прирпднпм пбнпвпм

732461

Виспке деградиране щуме
5744
Шумске културе
104053
Изданашке щуме
5301
Укупнп
847559
Извпр: ппказатељи прпизищли из премјера щума из 2002. гпдине

2016
18782

Лищћари м

3

Укупнп ха

1055494

7562,75

155479
10638
304801
1526412

997,20
709,70
5520,37
14790,02

Шуме и щумскп земљищте су врлп знашајни прирпдни ресурси и пптенцијали развпја ппщтине Рудп, те их
кап такве најприје треба шувати и щтитити. Ппврщине ппд щумпм, кпје су уједнп и највеће на прпстпру
ппщтине Рудп, би у нареднпм перипду требалп ревитализирати и рекултивирати какп би се тиме ппправип
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оихпв биплпщки и привредни знашај. Шумске гплети би требалп ревитализирати у ппврщине са засадима
смрше, јеле и црнпг бпра јер на ппдрушју пве ппщтине је тп мпгуће и успјещнп извпдљивп.
Стаое у ппгледу впдних ресурса
Теритприја ппщтине Рудп, има релативнп густу хидрпграфску мрежу, кпја је, упднпсу на тип мреже,
услпвљена, геплпщкпм грађпм терена. Велики брпј маоих и већих ппврщинских тпкпва и извпра, генералнп
се мпже рећи, да је равнпмјернп расппређен пп шитавпј теритприји ппщтине. Представљају директне или
индиректне притпке Дрине, а тп знаши да припадају Пбласнпм сливу ријеке Саве. На терену ппщтине Рудп,
издвпјенп је једанаест ријешних сливпва. У ужем смислу, псам ријешних сливпва припада ријешнпм сливу
ријеке Лим, два су у сливу ријеке Црни Рзав а један је у дирекнпј вези са ријекпм Дринпм.
Пкпсницу мреже шини ријека Лим, кап главна ријека на ппдрушју ппщтине, са већим притпкама ријека Увац,
Ппблаћница, кап и ријеке Радпјна и Сућеска. Оихпве дплине, предпдредиле су лпнгитудиналне сапбраћајне
правце ппвезиваоа са дубинпм теритприје, дуж кпјих су фпрмирана рурална насеља. Заједнишка
карактеристика је, да су сви стални тпкпви, бујишнпг типа, дубпкп усијешених и стрмих дплина. Лим
распплаже великпм кплишинпм впде и пп квалитету впде спада у II категприју. Впдпстај ријеке Лим је
прпмјенљив тпкпм гпдине (највищи впдпстај је у мјесецу фебруар-март и мјесецу пктпбар-нпвембар,
најнижи впдпстај је у мјесецу јануару и августу) прирпдним путем, а впдпстај се свакпдневнп мијеоа збпг
режима хидрпелектрана Пптпећ, Бистрица и Кпкин Брпд. Степен загађенпсти притпка ријеке Лим је вепма
мали и мпгу се сврстати у I категприју шистих ријека, а впдпстај им зависи пд хидрп режима, углавнпм
флувијалнпг карактера. Ппдрушје ппщтине распплаже ресурсима питке впде ппсебнп на пбрпнцима Варде, у
прпстприма Бијелпг Брда и ппднпжју Бића. Ппсебан курипзитет, туристишка атракција и гепграфски фенпмен
је ријешица Крупица у неппсреднпј близини насеља Старп Рудп за кпју се сматра да је најкраћа ријека у
Еврппи, шија је дужина пд извпра дп ущћа (кращкп врелп) 400м.
Ппщтина Рудп распплаже и са вепма знашајним кплишинама ппдземне впде кпја такпђе, мпже бити вепма
знашајан развпјни пптенцијал укпликп се оенп газдпваое врщи у духу пдрживпг развпја. Масе крешоака кап
кплектпра ппдземне впде, пкружене су впдпнепрппусним стијенама те представљају ппвпљне прирпдне
услпве за фпрмираое знашајних кплишина впде у стијенама пукптинскп – карстне ппрпзнпсти. Дип таквих
впда захваћен је за впдпснабдијеваое станпвнищтва а анализе ппказују да су впде дпбрпг квалитета.
Тренутнп се впдпснабдијеваое врщи са слиједећих извприщта:
• Зпва I, са издащнпщћу у минимуму 4-5 л/с, средоа издащнпст је пкп 15 л/с
• Зпва II или Бегпва впда, минималнпг прптицаја 4-5 л/с
• заједнишкп извприщте са ппщтнпм Прибпј (Сјеверин) са захватаоем пкп 6 л/с за Рудп
• бунар Крупица са захватпм 17 л/с (мпгућнпсти и веће).
Збирнп се захвата у перипду мннималних впда пкп 33 л/с, прпсјешнп 43 л/с, са мпгућнпщћу дпдатнп
захватаоа ппдземних впда (Крупица).
Ппред набрпјаних извпра свакакп најзнашајнији извпр Врелп у сампм Рудпм са минималнпм издащнпщћу
већпм пд 100 л/с, дпк максимална премащује 500 л/с. Впда се јавља из тријаских крешоака, ппкривених
наслагама дијбаз-рпжне фпрмације щтп дпвпди дп ппвећаоа температуре врепа (12.5-16°С). Пстали извпри
на ппдрушју ппщтине су минималне издащнпсти дп 0.5 л/с, најшещће дп 0.1 л/с у перипду малих
впда.Прпграми санитарне защтите, нису израђени за ппменута извприщта са кпјих се врщи снабдијеваое
впдпм ппщтине Рудп. Неппхпднп их је у щтп скприје вријеме израдити, те нпрмативнп защтитити извприщта
пд мпгућег загађеоа.
Управљаое птпадпм
Пдржаваое шистпће града, пдвпз птпада, уређеое зелених ппврщина, пдржаваое кищне канализације
врщи КП "Услуга" Рудппрема свпјим мпгућнпстима. Кпмуналнп предузеће се супшава са прпблемпм
недпстатка дпвпљнпг брпја ппсуда за пдлагаое смећа кап и неппстпјаоа дефинисаних лпкације за те
намјене.
Прикупљаое и пдвпз шврстпг кпмуналнпг птпада прганизпванп је у урбанпј градскпј зпни и са дијелпва
мјесних заједница Бијелп Брдп, Штрпци, Увац и Мипше. Oдвпз смећа из дпмаћинстава из урбанпг дијела
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града се врщи за 523 дпмаћинстава, пдвпз смећа из мјесних заједница за пкп 282 дпмаћинства ипдвпз
смећа пд правних лица и предузетника за 114 субјеката. Према ппдацима кпмуналнпг предузећа пдвпз
смећа је прганизпван за 805 дпмаћинстава, а щтп је 28,27% пд укупнпг брпја дпмаћинстава у ппщтини
Рудп. На ппдрушју ппщтине Рудп ппстпји пдређен брпј дивљих сметљищта на кпје станпвници сампсталнп
дпнпсе птпад. Ппједине дивље деппније ппвременп шисти КП „Услуга“, а пп налпгу кпмуналне пплиције.
Такпђе, предузеће „Рпманија путеви“ ад Спкплац врщи санираое дивљих деппнија дуж регипналних
путева Р449 и Р467. Главни разлпг ппјаве дивљих сметљищта, ппред немара станпвнищтва, је и недпвпљна
ппкривенпст ппдрушја са кпјих се редпвнп сакупља и пдвпзиптпад. На прпстпру ппщтине Рудп евидентирана
су ппдрушја на кпјима дплази дп фпрмираоа дивљих деппнија и тп: у МЗ Штрпци, лпкација Машкпвац и
скретаое за Анчиће; на пбали ријеке Увац, иза фабрике „Рудппласт“; кпд мпста у Мипшу; Бијелп Брдп,
исппд рег. пута; ппред рег. путева и путева унутар ппщтине; дуж ријеке Лим, најшещће ппред мпстпвских
прелаза; ппред канализаципнпг испуста; кап и другим насељима у кпјима се не врщи редпван пдвпз птпада
(Ресићи, Пребидпли, Старп Рудп, Дпои Цикпти, Мипше, Мпкрпнпзи). У псталим насељима, других мјесних
заједница, птпад се сакупља на дпбрпвпљнпј пснпви. Станпвници сами дпнпсе птпад на градскп сметљищте,
дпк се већина птпада из дпмаћинстава пдлаже на дивљим сметљищтима, пдакле птпад, али самп у
алармантним слушајевима пдвпзи КП „Услуга“.
За пдлагаое кпмуналнпг шврстпг птпада, кпји настаје у граду Рудп, кпристи се деппнија "Дплпви" кпја се
налази, на удаљенпсти пд града Рудп на пкп 18 км, и на удаљенпсти пкп 300 м пд ријеке Лим. Деппнија
"Дплпви" није ппремљена, нема впду, струју, нити телефпнску линију. Пкп деппније не ппстпји защтитна
пграда, нити је прганизпвана шуварска служба. Највећа кплишина кпмуналнпг шврстпг птпада, кпји се
евакуище на пвпј лпкацији, пптише пд дпмаћинстава, укљушујући и птпад из устанпва и предузећа
кпмерцијалнпг и некпмерцијалнпг карактера.
Кап ппсебан прпблем у ппщтини Рудп се исказује пдлагаое птпадака из клаoница, пднпснп кпнфиската. За
сада мјеста закппаваоа кпнфиската нису евидентирана али се претппставља да се врще приватнп пд стране
власника клапница, а без инспекцијскпг надзпра и вјерпватнп без дезинфекције. Стпшнп грпбље на ппдрушју
ппщтине Рудп не ппстпји.
Земљищте
Према катастарским ппдацима ппщтина Рудп распплаже са 34.353 ha укупне земљищне ппврщине.
Најзаступљеније је земљищте ппд щумама са ппврщинпм пд 20.529 ha (60 %), затим ппљппривреднп
земљищте са 6.943 ha (20 %) и неплпднп земљищте 6.881 ha (20 %) пд теритприје Ппщтине. Када су у питаоу
минералне сирпвине, теритприја ппщтине не распплаже са знашајнијим налазищтима руда и минералних
сирпвина и у претхпднпм перипду нису врщена истраживаоа п пптенцијалним налазищтима. Рјешна кприта
су бпгата налазищтима щљунка и рјешнпг пијеска, али се експлпатација врщи самп за лпкалне пптребе.
Такпђе вриједнп ппмена је и налазищте лпмљенпг плпшастпг камена, кпји се кпристи у декпративним
грађевинским ппслпвима. Налазищта су у каопну ријеке Лима, на некпликп лпкалитета у мјеснпј заједници
Стргашина. Ппменутим сирпвинама газдује Лпкална управа и у претхпднпм перипду није билп знашајније
експлпатације.
Управљаое прпстпрпм и живптнпм срединпм, стаое градскпг зеленила
На ппдрушју ппщтине препвладава щумскп земљищте у пднпсу на ппљппривредне ппврщине и изграђене
зпне, дпк је систем насеља неразвијен и мпнпцентришан, са изразитпм дпминацијпм града Рудп кап
ппщтинскпг и урбанпг центра. Пснпвни прпблеми у пбласти управљаоа земљищтем везани су за:
нераципналнп кприщћеое земљищта, загађенпст ппљппривреднпг земљищта, некпнтрплисану упптребу
пестицида, недпвпљну примјену агрптехнишких мјера, ппјаву ерпзије и клизищта, недпвпљну
ревитализацију земљищта и дивљих деппнија, експлпатацију минералних сирпвина и др.
Један пд најизраженијих прпблема ппщтине Рудп представља и бесправна градоа, пднпснп изградоа
стамбених и других пбјеката без прпписаних сагласнпсти и пдпбреоа. Прпблем са кпјим се супшава
ппщтина Рудп је да је велики дип зелених ппврщина у граду запущтен и кпристи се, највећим дијелпм за
пдлагаое материјала за пгрев. На пснпву пвих ппдатака мпже се закљушити задоих гпдина није билп
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знашајнијег улагаоа у уређеое јавних зелених ппврщина и ппдизаое нпвих садница, те да су псталих гпдина
средства улагана искљушивп у текуће пдржаваое ппстпјећих ппврщина. У нареднпм перипду пптребнп је да
се планирају финансијска средства у бучету ппщтине какп би се кпнтинуиранп и плански врщилп уређеоа
јавних зелених ппврщине. Прпгрампм пбављаоа кпмуналних дјелатнпсти заједнишке кпмуналне пптрпщое,
кпји сваке гпдине дпнпси и усваја Скупщтина, пдржаваое и уређеое зелених ппврщина у граду ппвјеренп
је КП “Услуга“ Рудп. Исте се пдржавају релативнп редпвнп, а пптребнп је у нареднпм перипду планирати
дпдатнп пзелеоаваое зелених ппврщина. Ппстпјећа стабла из дрвпреда, дуж улица, су пщтећена, те је
такпђе пптребнп пбнпвити стабла дрвпреда нпвим засадима. Стабла у градскпм парку су прерасла и
приликпм невремена угрпжавају безбједнпст грађана и представљају ппаснпст за људе и пкплне пбјекте, те
је неппхпднп размищљати п планскпм занављаоу истих.
Прпблем за живптну средину представља и акумулираое плутајућег птпада на Лимскпм језеру у Сетихпву.
Ранијих гпдина ппстпјала је екплпщка брана-ланшаница, кпја је щтитила језерп пд нанпса смећа, а за оенп
шищћеое била је задужена „ХЕ на Дрини“. Услијед великих ппплава кпје су се дпгпдиле 2015. гпдине
дпщлп је дп пщтећеоа исте и тада је уклпоена и није ппнпвп ппстављана. Министарствп за прпстпрнп
уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике Српске је ппкренулп иницијативу рјещаваоа плутајућег
птпада ријеке Дрине и Лима и у мјесецу септембру 2015. гпдине пптписана је Ппвеља за шист Лим и Дрину, а
у пквиру кпје би се заједнишки прпблем рјещавап заједнп са Србијпм и Црнпм Гпрпм. Загађиваое живптне
средине представља пптенцијални ризик за здравље људи. Схпднп тпме неппхпднп је прпбудити свијест
свих грађана да свпјим ппступцима дппринпсе ппбпљщаоу и пшуваоу живптне средине у ппдрушју у кпме
живе.
Прпцјена угрпженпсти и защтита живптне средине
Највећи негативан утицај на пшуваое здраве живптне средине је неадекватнп управљаое кпмуналним
птпадпм на цјелпкупнпм ппдрушју наще ппщтине. У тпм смислу знашајни дппринпс защтити живптне
средине далп би рјещаваое прпблема изградое санитарне регипналне деппније за регију Гпрое Ппдриое.
Рјещаваое прпблема санитарнпг шврстпг птпада на ппдрушју ппщтине Рудп представља и мпгуће активнпсти
селекције птпада щтп би ималп вищеструке кпристи какп са екпнпмскпг аспекта, такп и са аспекта смаоеоа
кплишине птпада кпја би се пдлагала на санитарну деппнију. Изградоа регипналне санитарне деппније је
неизвјесна.
Утицај лпкалне привреде на живптну средину
На прпстпру ппщтине Рудп дјелује некпликп малих предузећа кпји се баве прерадпм дрвета и два
предузећа кпја се бави прерадпм прпизвпдопм и прерадпм пластишних маса па је нивп пптенцијалнпг
загађиваоа живптне средине изузетнп низак. На првпм мјесту негативан утицај на живптну средину имају
дивље деппније смећа, какп у градскпј средини такп и на ппдрушју мјесних заједница на мјестима кпја нису
пдређена за ту намјену, кап щтп су: впдптпци и оихпве пбале, ппјас регипналнпг и лпкалних путева, пкп
извприщта, у щумама и на ппљппривреднпм земљищту. И ппред шищћеоа и ппстављаоа табли уппзпреоа
грађани не презају пд уклаоаоа ппстављених табли, уппрнп истишући кпнзервативан став према защтити
живптне средине.
У пбласти енергетске индустрије, на теритприји ппщтине Рудп, заппшета је изградоа хидрпелектране
„Мрспвп“ на ријеци Лим, инсталисане снаге 36,80 МW, инвеститпра „COMSAR ENERGY HIDRO“. Да би била
пмпгућена имплементација аспеката живптне средине, спрпведен је ппступак прпцјене утицаја на живптну
средину, те екплпщкпм дпзвплпм кпју је издалп надлежнп Министарствп пдређене су пптребне мјере какп
би се минимизирали негативни утицаји и ппстигла највећа мпгућа пшуванпст живптне средине.
На теритприји ппщтине, ппстпје и 2 мини хидрпелектране „Сућеска 1“ и „Сућеска 2“ и 3 микрп хидрпелектране, шији се негативни утицаји на живптну средину пгледају у нарущаваоу пејзажа и екпсистема, те
флпре и фауне у пкружеоу.
Највећи утицај на живптну средину има Вищеградскп акумулаципнп језерп кпје се прптеже крпз ппщтине
Вищеград, Нпвп Гпражде и Рудп, у Републици Српскпј, БиХ. Језерп се прптеже 40 килпметара
дужинпм Ппдриоа. Вищеградскп језерп је вјещташкп и акумулаципнп језерп насталп изградопм бране ХЕ
„Вищеград“ на ријеци Дрини. Изградопм бране, пптппљенп је ущће ријеке Лима. Ппврщина језера изнпси
пкп 1.070 хектара.
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Ппщтина Рудп нема систем централнпг гријаоа, већ се кпристи систем индивидуалнпг гријаоа кућа и
станпва. Ппједине устанпве („Пснпвна щкпла Рудп“, СШЦ Рудп, ЈУ „Дпм здравља „Др Стпјана и Љубица“
Рудп), имају сппствену кптлпвницу и најважнији екплпщки прпблеми су гаспви настали сагпрјеваоем гприва
из наведених кптлпвница, кап и маое приватне кптлпвнице и индивидуална лпжищта.
Утицај живптне средине на јавнп здравље
Када гпвпримп п ппдрушју ппщтине Рудп, најшещћи пптенцијални загађиваши живптне средине су: у маоем
пбиму птпадне впде из индустријских ппстрпјеоа, канализаципне птпадне впде ппщтп градски кплектпр
нема прешищшиваше, дивље деппније збпг лпще ппкривенпсти пдвпза птпада, емисије щтетних издувних
гаспва из кптлпвница, и превпзних средстава, ппдизаое пиљевине и дрвене пращине, кпнтаминација
земљищта неадекватним кприщтеоем агрптехнишких мјера.
Културнп-истпријскп наслијеђе
Културнп – истпријска дпбра налазе се на вище лпкација на ппдрушју ппщтине Рудп. Псим перипда Другпг
свјетскпг рата, псталп културнп-истпријскп наслијеђе није у дпвпљнпј мјери истраженп и валпризпванп.
Ппщтина Рудп је 2013. гпдине утврдила Листу сппменика и сппмен пбиљежја пд знашаја за ппщтину Рудп у
пквиру кпје је регистрпванп укупнп 20 сппменика и сппмен пбиљежја кпји се пднпсе на сппменике из
Првпг, Другпг свјетскпг и ппследоег рата 90тих гпдина прпщлпг вијека. На списку неппкретних културних
дпбара у Републици Српскпј, са наципналне листе сппменика БиХ и дпбара кпја имају валпризаципну пснпву
у складу са Закпнпм п културним дпбрима Републике Српске, на прпстпру ппщтине Рудп идектификпвани су:
563. Баоска ћуприја у Старпм Рудпм на ријешици Крупици – (културнп дпбрп кпја се налазе у регистру СР
БиХ)
564. Мпст на Вищевскпм пптпку у Дплпвима -1 (истпријске грађевине и сппменици)
565. Црква брвнара, Штрпци -7 (културна дпбра са привремене листе наципналних сппменика)
На прпстпру ппщтине Рудп ппстпје неистражене некрпппле стећака. Неппхпднп је ппкренути ппступак
ппписа стећака и оихпвп уписиваое пд стране Државних пргана. Ппбрпјани сппменици су услед
излпженпсти атмпсферским утицајима временпм пщтећени па је пптребнп радити на оихпвпм пбнављаоу,
валпризацији и прпмпцији. Ппстпјећа листа сппменика треба бити прпщирена са истпријским сппменицима
из разлишитпг перипда.
ЗАКЉУЧЦИ
 Не ппстпји систем кпји би кпнтинуиранп мјерип квалитет ваздуха.
 Ппщтина је бпгата впдним ресурсима, а највећи прпблем представља недпвпљна уређенпст зпна
извприщта щтп представља закпнску пбавезу. Ппред тпга, присутна је пријетоа у смислу притисака за
некпнтрплисану градоу хидрпенергетских пбјеката на впдптпкпвима;
 Највећи прпблеми у защтити земљищта су дивље деппније уз впдптпкпве и прекпмјерна упптреба
защтитних средстава у ппљппривреди.
 Пптребна је ревитализација и рекултивисаое какп би се ппправип биплпщки и привредни знашај щуме.
Шумске гплети би требалп ревитализирати у ппврщине са засадима смрше, јеле и црнпг бпра. Пптребнп
је бпље пдржаваое щума и изградоа щумских путева.
 Неппхпднп је радити на унапређеоу система за збриоаваое кпмуналнпг птпада на ппдрушју ппщтине
Рудп уређеоем ппстпјеће деппније "Дплпви" дп ријещаваоа регипналне деппније, санираое дивљих
деппнија, набавку ппсуда за пдлагаое птпада и ппбпљщаое технишких капацитета кпмуналнпг
предузећа.
 Знашајнп прирпднп и културнп-истпријскп насљеђе није дпвпљнп валпризпванп. Представља изузетан
ресурс кпји захтијева защтиту и прпјекте за валпризацију.
 Негативан утицај привредних субјеката на живптну средину предупређује се мјерама кпд издаваоа
екплпщких дпзвпла а ппстпјећи нивп активнпсти привредних субјеката је низак и самим тим оихпв
утицај на живптну средину је маои. Највећи утицај на живптну средину има Вищеградскп акумулаципнп
језерп;
 Стаое живптне средине на ппдрушју ппщтине Рудп је задпвпљавајуће те не мпжемп гпвприти п
негативнпм утицају живптне средине на јавнп здравље.
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8. Стаое прпстпрнп-планске дпкументације
Ппщтина Рудп распплаже важећпм прпстпрнп-планскпм дпкументацијпм: Прпстпрни план ппщтине Рудп
2013.- 2033. и Зпнинг план ппщтинскпг центра Рудп 2014.- 2024. Прпстпрни план ппщтине Рудп, је стратещки
и развпјни плански дпкумент, шијпј изради се приступилп ради рјещаваоа прпблема кпји су се ппјавили и
усппстављаоа пдређенпг реда у прпстпру, али је истпвременп и наставак кпнтинуиранпг прпцеса израде
планске дпкументације на ппдрушју ппщтине Рудп. Предмет и задатак пвпг плана јесте и утврђиваое циљева
будућег прпстпрнпг развпја пп ппјединим пбластима, а на пснпву реалних улазних инфпрмација и
пбјективне валпризације прпстпра унутар граница кпје пбухвата план, пбјективнп валпризујући сппствене
пптенцијале и правилнп усклађујући планска рјещеоа и преппруке из Прпстпрнпг плана Републике Српске.
Намјена прпстпра у пбухвату Прпстпрнпг плана ппщтине Рудп, заснпвана је на дугпрпшнпј прпјекцији
демпграфскпг и друщтвенп–екпнпмскпг развпја, мпгућнпстима кпје пружају прирпдни и ствпрени услпви
прпстпра и пптребама насеља, а у складу са ппстављеним циљевима. У Смјерницама за реализацију
Прпстпрнпг плана ппщтине Рудп пдређени су припритети за даље планираое на теритприји ппщтине Рудп.
У складу са тим, усвпјен је Зпнинг план ппщтинскпг центра Рудп за временски перипд 2014.-2024. Зпнинг
планпм детаљније се разрађују ппредјељеоа из Прпстпрнпг плана и дефинище се пснпвна намјена
пдређенпг прпстпра, пднпснп зпне и даје пппис кпмпатибилних намјена за ту зпну. Ппред Зпнинг плана кап
припритетни дпкументи у планираоу ппщтине Рудп, Прпстпрним планпм предвиђени су јпщ и:





Израда Урбанистишкпг плана ппщтинскпг центра Рудп;
Израда Плана парцелације за ппдрушје щирег утицаја планиране Хидрпелектране "Мрспвп";
Израда прпстпрнп-планске дпкументације ппсебнпг ппдрушја ријеке Лим и Језера Стргашина;
Израда Зпнинг планпва за центре мјесних заједница (Увац, Штрпци, Мрспвп, Сетихпвп, Стргашина,
Бијелп Брдп, Мпкрпнпзи и Мипше и насеља Спкплпвићи и Пбрвена);
 Дпнпщеое регулаципних планпва, планпва парцелације и урбанистишких прпјеката у ппдрушју
пбухвата Прпстпрнпг плана ппщтине Рудп, пп припритету јединице лпкалне сампуправе и респрнпг
пдјељеоа;
 Израда плана защтете пд ппжара
 Израда пснпва защтите и уређеоа и кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта
Израда дпдатне дпкументације кпја иакп је била планирана није реализпвана из разлпга щтп су недпстајала
средства у бучету.
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9. Анализа бучета
Ппдаци п изврщеоу бучета ппщтине Рудп за перипд 2012-2016. гпдине ппказују да је бучет Ппщтине Рудп
на први ппглед псцилирап у прптеклих пет гпдина. Ипак, ппрески прихпди су имали кпнстантан раст, дпк су
псцилације узрпкпване разлишитим изнпсима средстава из ревплвинг фпнда и неппреским прихпдима.
Средства суфицита у 2013. гпдини су из 2010., 2011. и 2012. и пна се не рашунају кап прихпд те гпдине, али
улазе у расппдјелу.
Табела брпј 37 -Бучетски примици и прихпди Опщтине Рудп
Назив
2012
2013
Ппрески прихпди
1.970.952 1.895.822
Неппрески прихпди
1.462.165 1.933.484
Грантпви
48.097
10.500
Примици за нефинансијску импвину
8.470
Трансфери
210.020
261.662
Примици пд финансијске импвине
505.086
816.781
Средства суфицита из пр.перипда
322.780
Неутрпщена средства ревплвинг фпнда
703.299
УКУПНП
4.196.320 5.952.798
Опщтинска управа Рудп

2014
2.025.181
1.515.614
45.200
329.296
654.980
321.107
140.000
5.031.378

2015
2.339.336
1.502.825
43.727
17.384
441.421
291.189
134.232
4.770.114

2016
2.507.697
1.601.701
57.220
402.032
134.706
340.002
5.043.358

У структури ппреских прихпда највеће је ушещће индиректних ппреза дпзнашених пд Управе за индиректнп
пппрезиваое. Ппрески прихпди крпз гпдину ппказују тренд раста. У пквиру неппреских прихпда
најзнашаније је ушещће накнаде за кприщћеое прирпдних ресурса за прпизвпдоу електришне енергије.
Неппрески прихпди ппказују псцилацију крпз гпдине, пд раста дп пада јер зависе пд пбима акумулације кпја
је услпвљена временским приликама.
У 2013., 2014. и 2016. пстварен је суфицит у бучету (323 хиљ КМ, 321 хиљ КМ и 340 хиљ КМ). Уппщтенп
ппсматрајући прихпде, оихпв укупан изнпс је варирап. Накпн раста у 2013 пд 41%, биљежи се пад пд пкп
15% у 2014., затим пад пд 5% се наставља и у 2015. гпдини, да би прихпди ппнпвп ппрасли у 2016. гпдини за
6%. На пве псцилације једним дијелпм утицап је прилив средстава пд ревплвинг фпнда, кап и прпблем са
Бпбар банкпм прекп кпје су била пласирана наведена средства. Ппщтина је у сврху ппдстицаја екпнпмскпг
развпја и ппдрщке малим и средоим предузећима, пснпвала Ревплвинг фпнд, из кпг су све дп 2013. гпдине
дпдјељивани безкаматни кредити са ппвпљним рпкпвима птплате. Тада је дпдјељен кредит ПЗ „Увац Рудп“
за куппвину хладоаше. Ревплвинг фпнд је фпрмиран пд дијела средстава прикупљенпг пд накнаде пд
пптппљенпг земљищта (накнаде за кприщћеое прирпдних ресурса за прпизвпдоу електришне енергије).
Накпн ликвидације Бпбар банке, прекп кпје је су пласирана средства, ппщтина је истражила мпгућнпст
ппнпвнпг пласмана кредита прекп кпмерцијалних банака. Утврђенп је да су услпви пп кпјима би данас
мпгли пласирати средства, изједнашени са услпвим пп кпјима банке пласирају свпја средства. Из наведених
разлпга средства из пвпг фпнда се вище не пласирају у виду кредита. Данас се фпнд пуни самп пд средстава
пп пснпву враћених већ пласираних кредита, такп да се пн из гпдине у гпдину смаоује.
У структури расхпда лишна примаое се крећу између 27% (2013) и 37% (2012) дпк су у 2016. пбухватала 33%
укупних расхпда. Тпкпм ппследоих 5 гпдина примјетан је ппраст дпзнака на име спцијалне защтите и тп са
700 хиљада КМ на пкп 1 милипн КМ у 2016. г. У пднпсу на 2012. пвај расхпд је у 2016. ппвећан за 42,49%, а у
2016. пбухватап је 23,85% укупних расхпда и представља другу пп велишини ставку у структури расхпда. Дп
ппвећаоа издвајаоа за спцијалну защтиту дпщлп је збпг стареоа пппулације, напущтаоа младих али и дп
примјене прпписа. Такпђе, у структури расхпда увећани су издаци за субвенције у ппљппривреди у
прптеклих пет гпдина за вище пд три пута кап и за грантпве за пкп 60% . Највећа даваоа у структури
ппдстицаја птпадају на ппдстицаје за малину и млијекп. На ппвећаое прпизвпдое малине и млијека утицап
је прганизпван пткуп и пласман малине на тржищте.
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Табела брпј 38 -Бучетски издаци и расхпди Опщтине Рудп
Назив
2012
2013
ТЕКУЋИ РАСХПДИ
2.921.938
3.326.679
- УКУПНП
-расхпди за лишна примаоа
1.268.744
1.425.426
-расхпди пп пснпву кприщћеоа
664.587
629.541
рпба и услуга
-субвенције
44.037
61.851
-грантпви
241.779
304.122
-дпзнаке на име спцијалне
702.791
905.739
защтите
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
514.681
946.070
ИМПВИНУ
ИЗДАЦИ
ЗА
ФИНАНСИЈСКУ
971.101
ИМПВИНУ
ИЗДАЦИ ЗА ПТПЛАТУ ДУГПВА
5.874
1.900
УКУПНП
3.442.793
5.245.750

2014
3.526.614

2015
3.462.571

2016
3.551.837

1.502.141
651.049

1.363.726
640.033

1.357.127
667.198

112.595
290.087
970.742

134.567
351.331
972.914

130.920
395.162
1.001.430

753.713

535.448

646.470

180.650

30.000

-

779
4.461.756

1.554
4.029.573

67
4.198.374

Ппщтинска управа Рудп
У ппследоих 5 гпдина крпз капитална улагаоа највище је улпженп у асфалтираое (пкп 60%) нпвих путева и
рекпнструкције улица. Пстала улагаоа су била у јавну расвјету, рекпнструкцију щкплских пбјеката, мпстпва,
впдпвпда, рекпнструкцију зграде Дпма здравља и др. Издаци за нефинансијску импвину тпкпм гпдина су
варирали. Највећи су били 2013. и 2014. гпдине дпку су пви расхпди у 2016. пбухватали 15% укупних
расхпда.
Ппсматрајући бучетске расхпде пп функципналнпј класификацији примјетнп је знатнп веће издвајаое из
ппщтинскпг бучета за спцијалну защтиту тпкпм прптеклих пет гпдина, кап и за сектпр здравства. Ппщтина
нама задужоа пп пснпву кредита и редпвнп измирује свпје краткпрпшне пбавезе у рпкпвима дпспијећа.
Табела брпј 39 - Изврщеое бучета Опщтине Рудп за перипд 2012. -2016. гпдина – функ. класификација
Фн.
Ппис
2012
2013
2014
2015
2016
Укупни расхпди ( збир функција)
3.436.619
4.253.423
4.235.127
3.980.635 4.198.307
1
Ппщте јавне услуге
1.187.151
1.324.075
1.338.302
1.260.099 1.302.917
2
Пдбрана
3
Јавни ред и сигурнпст
89.522
90.921
101.235
82.165
98.910
4
Екпнпмски ппслпви
811.653
1.226.212
913.268
700.848
861.935
5
Защтита живптне средине
5.920
13.186
40.733
38.630
50.831
6
Стамбени и заједнишки ппслпви
152.835
166.411
145.213
161.868
142.027
7
Здравствп
3.109
29.515
52.473
27.504
41.350
8
Рекреација, култура и религија
364.188
376.030
412.855
436.024
411.865
9
Пбразпваое
146.239
156.740
131.262
146.150
155.213
10
Спцијална защтита
676.002
870.333
1.099.786
1.127.347 1.133.259
Извпр: Опщтинска управа
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IV.2. SWOT АНАЛИЗА ППШТИНE РУДП
СНАГЕ






















Гепграфски пплпжај ппщтине Рудп – близина
жељезнишке пруге
Ријека Лим – бпгатствп рибпм
Здрава живптна средина (незагађена)
Велике пбрадиве ппврщине дпвпљне за развпј
впћарства
Бпгатствп щумских екпсистема –
Впдни ресурси
Бучет ппщтине није кредитнп пптерећен
Традиција задругарства
Искуствп у прпизвпдои малине, први у регији,
велики брпј прпизвпђаша
Преппзнатљивпст и традиција у прпизвпдои
ракије
Истпријскп наслијеђе - Прва прплетерска
бригада, Дража Михаилпвић, Спкплпвићи,...
Ппщтинска администрација сппспбна да
реализује разлишите развпјне прпјкте
Ревплвинг фпнд у пквиру ппщтинскпг бучета
Усппстављена бучетска линија за стипендираое
студената
Велика улагаоа у инфраструктуру (путеви, щкпле
рекпнструисане, сппменици,..)
Близина границе
Мјере стимулције за нпвпрпђеншад
Нпвшана ппмпћ за ушенике пд првпг дп петпг
разреда
Птвпренпст Ппщтине за партнерскп дјелпваое са
другим ппщтинама и прганизацијама
Дпбра пракса у усппствљаоу мпдела ппдрщке
пспбама с пптещкпћама у развпју
Ппщтина преппзната кап мјестп кпје прпмпвище
ппвратак

ПРИЛИКЕ

СЛАБПСТИ























Перспективни пбјекти кпји нису у
ппщтинскпм власнищтву (стари хптел, силпс,
мптел, нпви аутп дјелпви, НИС, касарна,...)
Рубна ппщтина, удаљенпст пд главних
центара (Сарајевп, Баоа Лука, Бепград)
Лпща путна кпмуникација,
Депппулација ппщтине (негативан салдп
миграција и негативан прирпдни приращтај,
напущтаое села);
Несређени импвинскп – правни пднпси;
Велика парцелисанпст земљищта (уситоени
ппсједи);
Слабп развијена предузетнишка свијест и
пбушенпст ппдузетнищтва
Велика издвајаоа за спцијалну ппмпћ
Велики брпј старашких дпмаћинстава
Недпвпљан брпј радних мјеста
Недпвпљнп развијен ланац вриједнпсти у
малинарству - недпстатак хладоашких
капацитета
Разуђенпст ппщтине и лпща сапбраћајна
ппвезанпст унутар ппщтине кап и са другим
мјестима/ппщтинама
Велики захтјеви за кпмуналнпм
инфраструктурпм збпг разуђенпсти ппщтине
Недпстатак технишке дпкументације за
припрему и развпј прпјеката
Удаљенпст клинишкпг центра,
Недпстатак за смјещтај лица у стаоу
спцијалне пптребе
Нема вртића – устанпве предщкплскпг
васпитаоа на ппдрушју ппщтине
Неадекватнпст смјещтаја дјеце и младих са
сметоама у развпју
ПРИЈЕТОЕ
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Слпбпдна зпна Прибпј
Аутп пут / брза цеста Сарајевп – Бепград прекп
Вищеградa
Мпгућнпст кприщћеоа ЕУ фпндпва – ИПА II
Мпгућнпст преласка пбјеката впјне импвине у
ппщтинскп власнищтвп
Тренд сппртскп-рекреативнпг туризма
Тренд здравпг нашина живпта
Мпгућнпст заједнишкпг/регипналнпг наступа на
еврппским тржищтима (прпизвпдоа малине)
Пут Рудп – Мипше уврщтен у прпјекте ппдрщке
Владе РС
Дип прпјектнпг ппдрушја Ппдриое кпје Влада РС
ппдржава и Влада Србије
Ушещће ппщтине Рудп у СВГ прпјекту кпји се
пднпси на Дрина – Тара регију
Псниваое кластера у ппљппривреди
Птвараое ЕУ фпндпва за рурални развпј









Пплитишка нестабилнпст,
Кпрекција граница између БиХ и Србије на
теритприји ппщтине Рудп
Дптрајалпст мпста прекп Лима
Градоа хидрпцентрале у Прибпју
Климатске прпмјене кпје утишу на
ппљппривреду
Изградоа хидрпцентрале у Мрспву кап
пријетоа пп живптну средину
Притисак на искприщтаваое
хидрпенергетских пптенцијала на ппдрушју
ппщтине Рудп – захтјев за изградоу мини
хидрпцентрала
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IV.3.

Стратещкп фпкусираое

На пснпву урађене спцип-екпнпмске и SWПТ анализе ппщтина Рудп пптребу за будућим стратещким
интервенцијама види у сљедећим ппдрушјима дјелпваоа:





ппбпљщаое демпграфске структуре станпвнищтва;
ппдизаое нивпа екпнпмских активнпсти и заппщљаваоа на ппдрушју ппщтине Рудп, ппсебнп у
пбластима ппљппривреде, туризма и прерађивашке индустрије;
ствараое бпљих услпва за живпт на ппдрушју ппщтине Рудп крпз улагаое у друщтвену и кпмуналну
инфраструктуру;
пшуваое и защтита живптне средине уз пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса.

Ппбпљщаое демпграфске структуре станпвнищтва
Прпсјешна старпст станпвнищтва ппщтине Рудп је 44,33 гпдине щтп Рудп сврстава у ред ппщтина са
неппвпљнпм старпснпм структурпм. У укупнпј структури најбрпјнија су лица старпсти пд 45-65 гпдина (33,8
% станпвника), кпји представљају категприју кпја се приближава крају раднпг вијека дпк млади старпсти пд
15 дп 30 гпдина шине тек 16,35% станпвнищтва. Ппщтина Рудп пд 1996. дп 2013. гпдине има кпнстантни
благи пад наталитета и негативан прирпдни приращтај. Пснпвни прпблеми са кпјима се сусрећу ппщтина
Рудп је недпвпљнп рађаое, кап ппзитивна прирпдна кпмппнента, кпја неппсреднп утише на ревитализацију
пбима станпвнищтва и оегпве старпсне структуре. Пад укупнпг брпја станпвника у перипду 1991-2013.
гпдина изнпсип је 3.944 станпвника, пднпснп, 34,51%. У складу са наведеним један пд припритета пщтине
Рудп у нареднпм перипду је зауставити негативне прпмјене демпграфске структуре и крпз мјере
прпнаталитетне пплитике ппбпљщати пднпс младпг и старпг станпвнищтва. Свакакп да су пснпвни
предуслпви за задржаваое младих на ппдрушју ппщтине Рудп ствараое прилика за заппщљаваое и бпљи
услпви за живпт, какп у урбанпм такп и у руралним дијелпвима ппщтине. Тп су уједнп и ппвезана стратещка
питаоа кпја ће захтијевати интервенцију у нареднпм перипду.
Ппдизаое нивпа екпнпмских активнпсти и заппщљаваоа на ппдрушју ппщтине Рудп, ппсебнп у пбластима
ппљппривреде, туризма и прерађивашке индустрије
Ппщтину Рудп тренутнп карактерище низак нивп привредних активнпсти с тим да је у ппсљедое вријеме
забиљеженп ппвећаое привредних активнпсти у ппљппривреди кап и суфицит у сппљнптргпвинскпј
размјеникпји је настап кап резултат раста извпза. У пбласти ппљппривреде малинарствп у прптеклпм
перипду биљежи знашајан раст, ппсебнп у смислу засађених ппврщина и прпизведених кплишина. Схпднп
тпме усмјереое ппщтине Рудп је да се у нареднпм перипду стави фпкус на развпј прерађивашких капацитета
у пбласти ппљппривредне прпизвпдое с нагласкпм на прпизвпдоу и прераду малина али и других
впћарских култура.
Ппред ппљппривреде ппщтина Рудп има низ кпмпаративних преднпсти за развпј услужних дјелатнпсти,
туризма и прерађивашке индустрије. Близина границе са Србијпм и Црнпм Гпрпм те други инвестипципни
пптенцијали кпје ппщтина Рудп ппсједује јпщ увијек нису дпвпљнп искприщтени какп би били стављени у
функцију изградое нпвих привредних капацитета и заппщљаваоа.

Ствараое бпљих услпва за живпт на ппдрушју ппщтине Рудп крпз улагаое у друщтвену и кпмуналну
инфраструктуру
Ствараое бпљих услпва за живпт на ппдрушју ппщтине Рудп ппдразимјева знашајна улагаоа у разлишите
видпве инфраструктуре, ппсебнп у пбластима: пбразпваоа, здравства, спцијалне защтите, културе и сппрта.
У првпм реду тп захтијева рекпнструкцију пбјекта за смещтај дјеце предщкплскпг узраста кап и адаптацију
щкплских пбјеката, пснпвне и средое щкпле, с пбзирпм да су препстала јпщ два пбјекта кпја захтјевају
енергетскп утппљаваое.
У пбласти здравства пптребнп је бпље ппремаое ппрпдишних амбуланти те је ппсебнп важнп псигурати
лакщу и бржу дпспутнпст здравствених услуга станпвнищтву из руралних ппдрушја.
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У дпмену културе и сппрта неппхпдна су улагаоа на адпатацији велике сале у пквиру ЈУ „Прпсвјета“ те
рјещаваое прпблема гријаоа у сппртскпј двпрани какп би се иста мпгла несметанп кпристити и тпкпм
зимских мјесеци.
У ппгледу сарадое са цивилним сектпрпм Ппщтина ће наставити дпбру сарадоу са прганизацијама
цивилнпг друщтва гдје је пптребнп дпдатнп јашати људске ресурсе и прпмпвисати већу укљушенпст у рад
НВП-а те пружати ппдрщку прпјектима кпји се финансирају из других извпра.

Пшуваое и защтита живптне средине уз пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса,
Ппщтина Рудп је нарпшитп бпгата впдним и щумским ресурсима ресурсима те је у тпм смислу пптребнп дати
адекватне пдгпвпре на све веће притиске за некпнтрплисану градоу хидрпенергетских пбјеката на
впдптпкпвима и нераципналнп и непланскп искприщтаваое щумских ресурса. Пптребна је ревитализација и
рекултивисаое какп би се ппправип биплпщки и привредни знашај щуме а щумске гплети би требалп
ревитализпвати у ппврщине са засадима смрше, јеле и црнпг бпра. Такпђе, пптребнп је бпље пдржаваое
щума и изградоа щумских путева.
Када је у питаоу защтита живпне средине највећи прпблеми у защтити земљищта су дивље деппније уз
впдптпкпве и прекпмјерна упптреба защтитних средстава у ппљппривреди. Трајнп збриоаваое кпмуналнпг
птпада на ппдрушју ппщтине Рудп је један пд идентификпваних припритета кпји захтијева усппстављаое
регипналне санитарне деппније кап и иннтервенције на изградои пптребне инфраструктуре на ппстпјећпј
лпкланпј деппнији "Дплпви".
Ппщтина Рудп такпђе ппсједује и знашајнп прирпднп и културнп-истпријскп насљеђе кпје јпщ увијек није
дпвпљнп валпризпванп а щтп је изузетан ресурс кпји захтијева защтиту и прпјекте за валпризацију.

IV.4.

Визија и стратещки циљеви развпја
Визија развпја

Рудп преппзнатљивп кап мјестп гдје се уз раципналнп кприштеое прирпдних и привредних ресурса
пстварује пдржив екпнпмски развпј и грађанима пмпгућава квалитетан живпт са пбезбјеђенпм
спцијалнпм и здравственпм заштитпм, развијеним шкплствпм, културпм, сппртпм и лпкалнпм
управпм у служби грађана.
На пснпву дефинисане визије утврђени су будући правци дјелпваоа кпји су фпрмулисани крпз три
стратещка циља са пратећим жељеним исхпдима за наредни десетпгпдищои перипд:
Стратещки циљ 1: Ппдићи нивп екпнпмских активнпсти и заппщљаваоа на ппдрушју ппщтине Рудп,
ппсебнп у пбластима ппљппривреде, туризма, услужних дјелатнпсти и прерађивашке индустрије
-

Дп 2027. гпдине ппвећан брпј заппслених у ппљппривреди, прерађивашкпј индустрији, туризму и
услужним дјелатнпстима за 15% у пднпсу на 2016. гпдину;
Дп 2027. гпдине ппвећан брпј регистрпваних ппслпвних субјеката у ппљппривреди, прерађивашкпј
индустрији, туризму и услужним дјелатнпстима за 20% у пднпсу на 2016. гпдину

Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет друщтвених садржаја и услпва за живпт
-

Дп 2027. гпдине пдржан нивп из 2016. гпдине брпја уписа ђака у пснпвне и средое щкпле
Дп 2027. гпдине унапређени услпви за живпт 5% спцијалнп угрпжених грађана

50

-

Дп 2027. гпдине ппвећан брпј кприсника и ппсјетилаца устанпва и прганизација културе и сппрта за 30%
у пднпсу на 2016. гпдину

Стратещки циљ 3. Пшуваое и защтитита живптне средине, развпј кпмуналних услуга и инфраструктуре уз
пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса
-

V

Дп 2027. гпдине смаоене кплишине птпада пдлпженпг на неправилан нашин за 10% у пднпсу на 2018.
гпдину.
Дп 2027. гпдине пстварена ущтеда у јавнпј пптрпщои, у јавнпј расвјети и у јавним пбјектима у
власнищтву ппщтине пд 50% у пднпсу на 2016. гпдину;
Дп 2027. смаоенп диретнп испущтаое кпмуналне канализације из урбанпг ппдрушја директнп у Лим за
40%;
Дп 2027. гпдине ппвећанп задпвпљствп станпвника стаоем сапбраћајне инфраструктуре за минималнп
1 пцјену у пднпсу на 2018. гпдину.

СЕКТПРСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАНПВИ

V.1. Усклађенпст, кпмплементарнпст и међуспбни утицај сектпрских планпва
Приликпм израде сектпрских развпјних планпва впдилп се рашуна п међуспбнпј кпмплементарпсти.
Елементи сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја усклађени су са принципима защтите живптне средине и
свакакп ће имати снажан утицај и на друщтвени развпј ппщтине. Ствараоем ппвпљнијег ппслпвнпг
амбијента и јашаоем кпнкурентнпсти лпкалних привредних субјеката се истпвременп стварају услпви за
унапређеое друщтвене инфраструктуре лпкалне заједнице, а јашаоем капацитета лпкалних
ппљппривредних прпизвпђаша се пшекује заппсленпст једнпг дијела станпвнищтва ппщтине Рудп, ппсебнп
пних кпји живе у руралним ппдрушјима, щтп ће имати ппзитиван ефекат и на друщтвени развпј ппщтине у
цјелини.
Стратещке интервенције дефинисане у сектпру друщтвенпг развпја ппщтине се првенственп пднпсе на
уравнптежен развпј друщтвене и кпмуналне инфраструктуре у урбаним и руралним дијелпвима ппщтине те
унапређеое пплпжаја спцијалнп псјетљивих категприја. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре ппгпдује
јашаоу ппслпвне атрактивнпсти ппщтине, бпљпј прпмпцији туристишких пптенцијала али и защтити живптне
средине. Унутар сектпра друщтвенпг развпја фпкус интервенције је усмјерен на заустављаое пдлива
станпвнищтва са ппдрушја ппщтине, ппсебнп је акцента стављен на младе и жене јер су тп највиталнија снаге
лпкалне заједнице за оену будућнпст.
Сектпр защтите живптне средине предвиђа стратещке интервенције шија реализација има ппзитиван утицај
на квалитет живпта свих грађана, ппсебнп у аспекту впдпснабдијеваоа али стаое укупне кпмуналне
инфраструктуре. Пснпвни прпјекти у сектпру защтите живптне средине јесу бпље управљаое птпадпм
укљушујући и увпђеое мпдела селективнпг прикупљаоа птпада, те примјена принципа енергетске
ефикаснпсти крпз едукације и кампаое за ппдизаое свијести станпвника ппщтине Рудп п пвпј важнпј теми и
у рекпнструкција и изградоа впдпвпднпг и канализаципнпг система, какп у урбанпм такп и у руралнпм
ппдрушју. Ппбпљщаое кпмуналне и јавне инфраструктуре знашајнп ће дппринијети инвестиципнпј
атрактивнпсти ппщтине, и пмпгућити унапређеое културнпг и сппртскпг садржаја, а тиме и квалитетнијег
друщтвенпг живпта грађана.
Табела broj 40: Усклађенпст, кпмплементарнпст и међуспбни утицај сектпрских планпва
Веза са стратещким
Сектпрски циљ
Веза са другим сектпрским циљевима
циљем
План екпнпмскпг развпја
План друщтвенпг развпја
СЦ 1.1. РАЗВПЈ
Стратещки циљ 1
ППЉППРИВРЕДЕ
2. 4: Псигурати бпље услпве за живпт пспба у стаоу
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спцијалне пптребе
План защтите живптне средине
СЦ3.1.: Унапређеое система прганизпванпг
управљаоа птпадпм
СЦ 3.3. Пдрживп управљаое ресурсима
План друщтвенпг развпја
СЦ 2. 2: Развпј културе и сппрта
СЦ 2.5: Јашаое капацитета лпкалне управе и
сарадое са цивилним сектпрпм
СЦ 1.2. РАЗВПЈ ТУРИЗМА

Стратещки циљ 1

СЦ 1.3. ППДСТИЦАОЕ
ЗАППШЉАВАОА И РАЗВПЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Стратещки циљ 1

План защтите живптне средине
СЦ 3.1. Унаприједити систем прганизпванпг
управљаоа птпадпм
СЦ 3. 2. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре на
прпстпру ппщтине Рудп
СЦ 3. 3. Пдрживп управљаое ресурсима
План друщтвенпг развпја
СЦ 2. 1: Пмпгућити квалитетније и приступашније
пбразпваое
СЦ 2.5: Јашаое капацитета лпкалне управе и
сарадое са цивилним сектпрпм
План защтите живптне средине
СЦ 3. 2. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре на
прпстпру ппщтине Рудп
СЦ 3.3. Пдрживп управљаое ресурсима

План друщтвенпг развпја

СЦ 2.1. КВАЛИТЕТНИЈЕ И
ПРИСТУПАЧНИЈЕ
ПБРАЗПВАОЕ

Стратещки циљ 2

План екпнпмскпг развпја
СЦ 1.3. Ппдстицаое заппщљаваоа и развпј
предузетнищтва
СЦ 1.2. Развпј туризма
План защтите живптне средине
СЦ3.2. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре на
прпстпру ппщтине Рудп
План екпнпмскпг развпја

СЦ 2.2. РАЗВПЈ КУЛТУРЕ И
СППРТА

СЦ 1.2. Развпј туризма
Стратещки циљ 2

План защтите живптне средине
СЦ3.2. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре на
прпстпру ппщтине Рудп
План екпнпмскпг развпја

СЦ 2.3. УНАПРЕЂЕОЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
СТАНПВНИШВА НА
ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ
РУДП

СЦ 1.1. Развпј ппљппривреде
Стратещки циљ 2

СЦ2.4: ПСИГУРАТИ БПЉЕ
УСЛПВЕ ЗА ЖИВПТ ПСПБА
У СТАОУ СПЦИЈАЛНЕ
ППТРЕБЕ

Стратещки циљ 2

План защтите живптне средине
СЦ3.1.: Унапређеое система прганизпванпг
управљаоа птпадпм
СЦ 3. 2. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре на
прпстпру ппщтине Рудп
План екпнпмскпг развпја
СЦ 1.3. Ппдстицаое заппщљаваоа и развпј
предузетнищтва
План защтите живптне средине
СЦ 3. 2. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре на
прпстпру ппщтине Рудп
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СЦ 2.5: ЈАЧАОЕ
КАПАЦИТЕТА ЛПКАЛНЕ
УПРАВЕ И САРАДОЕ СА
ЦИВИЛНИМ СЕКТПРПМ

Стратещки циљ 2

План защтите живптне средине
СЦ3.1. УНАПРEЂЕОЕ
СИСТЕМА
ПРГАНИЗПВАНПГ
Стратещки циљ 3
УПРАВЉАОА ПТПАДПМ

СЦ3.2. УНАПРЕЂЕОЕ
КПМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА
ПРПСТПРУ ППШТИНЕ
РУДП

План екпнпмскпг развпја
СЦ 1.2. Развпј туризма
План защтите живптне средине
СЦ3.1.: Унапређеое система прганизпванпг
управљаоа птпадпм
СЦ 3. 2. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре на
прпстпру ппщтине Рудп
План екпнпмскпг развпја
СЦ 1.1. Развпј ппљппривреде
СЦ 1.2. Развпј туризма
План друщтвенпг развпја
СЦ 2.3. Унапређеое здравствене
станпвнищва на ппдрушју ппщтине Рудп
План екпнпмскпг развпја

защтите

СЦ 1.1. Развпј ппљппривреде
СЦ 1.2. Развпј туризма
Стратещки циљ 3

СЦ3.3. ПДРЖИВП
УПРАВЉАОЕ РЕСУРСИМА

План друщтвенпг развпја
СЦ 2.1. Пмпгућити квалитетније и приступашније
пбразпваое
СЦ 2.2. Развпј културе и сппрта
План екпнпмскпг развпја
СЦ 1.1. Развпј ппљппривреде

Стратещки циљ 3

План друщтвенпг развпја
СЦ 2.3. Унапређеое здравствене
станпвнищва на ппдрушју ппщтине Рудп

защтите
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V.2.

План лпкалнпг екпнпмскпг развпја

SWOT анализа за сектпр екпнпмскпг развпја
СНАГЕ















Гепграфски пплпжај ппщтине Рудп – близина
жељезнишке пруге
Ријека Лим – бпгатствп рибпм (туризам)
Здрава живптна средина (незагађена) - туризам
Велике пбрадиве ппврщине дпвпљне за развпј
впћарства - екпнпмија
Бпгатствп щумских екпсистема – дрвппрерада
Впдни ресурси - туризам
Бучет ппщтине није кредитнп пптерећен
Традиција задругарства
Искуствп у прпизвпдои малине, први у регији,
велики брпј прпизвпђаша
Преппзнатљивпст и традиција у прпизвпдои
ракије
Истпријскп наслијеђе - Прва прплетерска
бригада, Дража Михаилпвић, Спкплпвићи,...
(туризам)
Ппщтинска администрација сппспбна да
реализује разлишите развпјне прпјкте
Ревплвинг фпнд у пквиру ппщтинскпг бучета

СЛАБПСТИ















ПРИЈЕТОЕ

ПРИЛИКЕ













Слпбпдна зпна Прибпј
Аутп пут / брза цеста Сарајевп – Бепград прекп
Вищеграда
Мпгућнпст кприщтеоа фпндпва ЕУ за
финансираое прекпгранишних прпјеката– ИПА II
Мпгућнпст преласка пбјеката впјне импвине у
ппщтинскп власнищтвп
Тренд сппртскп-рекреативнпг туризма
Тренд здравпг нашина живпта
Мпгућнпст заједнишкпг/регипналнпг наступа на
еврппским тржищтима (прпизвпдоа малине)
Пут Рудп – Мипше уврщтен у прпјекте ппдрщке
Владе РС
Дип прпјектнпг ппдрушја Ппдриое кпје Влада РС
ппдржава и Влада Србије
Ушещће ппщтине Рудп у СВГ прпјекту кпји се
пднпси на Дрина – Тара регију
Псниваое кластера у ппљппривреди
Птвараое ЕУ фпндпва за рурални развпј

Перспективни пбјекти кпји нису у
ппщтинскпм власнищтву (стари хптел, силпс,
мптел, нпви аутп дјелпви, НИС, касарна,...)
Рубна ппщтина, удаљенпст пд главних
центара (Сарајевп, Баоа Лука, Бепград)
Несређени импвинскп – правни пднпси;
Велика парцелисанпст земљищта (уситоени
ппсједи);
Слабп развијена предузетнишка свијест и
пбушенпст ппдузетнищтва
Недпвпљан брпј радних мјеста
Недпвпљнп развијен ланац вриједнпсти у
малинарству - недпстатак хладоашких
капацитета
Недпстатак технишке дпкументације за
припрему и развпј прпјеката
Недпвпљнп искприщтен пптенцијал у
стпшарству
Није прганизпвана стпшна пијаца на
теритприји ппщтини Рудп
Прпблем пдласка радне снаге
Лпща структура незаппслених на бирпу







Пплитишка нестабилнпст,
Кпрекција граница између БиХ и Србије на
теритприји ппщтине Рудп
Дптрајалпст мпста прекп Лима
Градоа хидрпцентрале у Прибпју
Климатске прпмјене кпје утишу на
ппљппривреду
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Ппщтински развпјни тим за сектпр екпнпмскпг развпја размптрип је тренутнп стаое привреде на ппдрушју
ппщтине те кпристећи се распплпживим ппдацима из спцип-екпнпмске анализе и на пснпву претхпднп
утвређних стратещких фпкуса за даљи екпнпмски раст устанпвип сљедеће сектпрске циљеве екпнпмскпг
развпја ппщтине Рудп за перипд 2018.-2022. гпдина:
 Сектпрски циљ 1: РАЗВПЈ ППЉППРИВРЕДЕ
 Сектпрски циљ 2: РАЗВПЈ ТУРИЗМА
 Сектпрски циљ 3: ППДСТИЦАОЕ ЗАППШЉАВАОА И РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
V.2.1.

Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма

Сектпрски циљ

Пшекивани исхпд

Индикатпр

1. РАЗВПЈ ППЉППРИВРЕДЕ

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
ппвећан пбим ппљппривредне
прпизвпдое за 30% у пднпсу на
2016. гпдину

Индикатпр 1: Прпизведене кплишине
впћа, ппврћа и млијека

Исхпд 2: Дп 2022. гпдине
ппвећан прихпд у
ппљппривреднпј прпизвпдои за
30% у пднпсу на 2016. гпдину
Исхпд 3: Дп 2022. гпдине
ппвећан извпз ппљппривредних
прпизвпда за 30% у пднпсу на
2016. гпдину

Индикатпр 2: Прпцјена укупнпг
прихпда пстваренпг у ппљппривреди
Индикатпр 3: Ппдаци п гпдищоем
извпзу ппљппривредних прпизвпда
Индикатпр 4: Брпј регистрпваних
ппљппривредних газдинстава,
предузетника и привредних
друщтава у ппљппривреди

Исхпд 4: Дп 2022. гпдине за 10%
ппвећан брпј регистрпваних
ппслпвних субјеката у
ппљппривреди у пднпсу на 2016.
гпдину
2. РАЗВПЈ ТУРИЗМА

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
ппвећан брпј
туриста/ппсјетилаца за 30% у
пднпсу на 2016. гпдину
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине
ппвећан брпј нпћеоа за 30% у
пднпсу на 2016. гпдину

3. ППДСТИЦАОЕ
ЗАППШЉАВАОА И
РАЗВПЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
ппвећан брпј регистрпваних
предузетника за 10% у пднпсу на
2016. гпдину
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине крпз
прпјекте и ппщтинске
ппдстицајне мјере заппсленп
најмаое 50 лица са евиденције
бирпа за заппщљаваое

Индикатпр 1: Брпј евидентираних
ппсјетилаца/туриста на ппдрушју
ппщтине Рудп
Индикатпр 2: Брпј евидентираних
нпћеоа на ппдрушју ппщтине Рудп

Индикатпр 1: Брпј регистрпваних
предузетнишких радои
Индикатпр 2: Брпј заппслених са
евиденције бирпа за заппщљаваое
крпз прпјекте и ппщтинске
ппдстицајне мјере
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V.2.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
Приликпм израде сектпрских планпва развпја разматране су стратегије, планпви и закпни на вищим нпвима
кпји директнп или индиректнп мпгу утицати или утишу на екпнпмски развпј лпкалне заједнице. У складу с
тим сектпрски циљеви ппвезани су са припадајућим елементима дефинисаним у Стратегији заппщљаваоа
Републике Српске 2016 – 2020, Стратещким планпм руралнпг развпја БиХ 2018 – 2021, Стратещким планпм
развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016-2020., Стратегијпм унапређеоа
друщтвенпг пплпжаја лица са инвалидитетпм у Републици Српскпј 2017-2026. гпдине, и Стратегијпм развпја
туризма РС 2011-2020.
V.2.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
Ппщтина Рудп се налази на крајоем истпку РС и граниши се са ппщтинама Вищеград, Нпвп Гпражде,
Рпгатица, Чајнише, Прибпј и Чајетина. У пбласти екпнпмскпг развпја Рудп је у великпј мјери ппвезанп са
Прибпјем, Р. Србија, щтп птвара мпгућнпст прекпгранишне сарадое. Сарадоа са сусједним ппщтинама У РС
није у дпвпљнпј мјери развијена, али ппстпје пбласти у кпјима ппстпји реална пптреба већим степенпм
сарадое, кап и пптреба заједнишкпг наступа на тржищту, и тп у пбластима туризам и ппљппривреда. .
Неппхпднп је радити на јашаоу капацитета за регипналну и прекпгранишну сарадоу у циљу щтп већег
кприщћеоа дпступних фпндпва за развпј привреде и туризма.
V.2.4.

Прпграми, прпјекти и мјере

За реализацију плана екпнпмскпг развпја ппщтине Рудп дефинисанп је 37 прпјеката и мјера груписаних у 6
прпграма:
Табела брпј 41 : Преглед прпграма и прпјеката/мјера у сектпру лпкалнпг екпнпмскпг развпја
ПРПГРАМ
МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ
1.1.1.1.Прпјекат Ппвећаое засађених и замјена
застарјелих засада малине сертификпваним садним
материјалпм
1.1.1.2. Прпјекат Ппбпљщаое кпнкурентнпсти
прпизвпђаша јагпдастпг и другпг впћа крпз примјену
савремених агрптехнишких мјера и увпђеое
стандарда
1.1.1.3. Прпјекат Увпђеое других култура јагпдастпг и
др. впћа (бпрпвница, купина, црна рибизла и сл.)
1.1.1.4. Прпјекат Унапређеое и развпј ппстпјеће
ппљппривредне прпизвпдое щљиве
ПРПГРАМ 1.1.1 Унапређеое прпизвпдое
1.1.1.5. Прпјекат Изградоа нпвих и ппремаое
јагпдастпг и другпг впћа
ппстпјећих хладоашарских капацитета
1.1.1.6. Мјера – Развпј прпизвпдое јагпдастпг и
другпг впћа крпз ппдстицајe за прпизвпђаше
јагпдастпг и другпг впћа
1.1.1.7. Мјера - Ппвећаое нивпа знаоа у сврху
превенције и защтите пд заразних бплести малине и
другпг впћа
1.1.1.8. Мјера - Изградоа и пдржаваое путне
инфраструктуре кап предуслпв пдрживпст квалитета
трансппртпваних плпдпва
1.1.1.9. Мјера - Ушещће у прпграмима ствараое
кластера и развпја сарадое са српдним гранама
ПРПГРАМ 1.1.2 Усппстављаое пластенишке
1.1.2.1. Прпјекат Ширеое пластенишке прпизвпдое
прпизвпдое ппврћа
1.1.2.2. Прпјекат Ппдрщка прпизвпђашима
пластенишке прпизвпдое
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ПРПГРАМ 1.1.3 Развпј складищних и
прерађивашких капацитета у ппљппривреди

ПРПГРАМ 1.1.4 Унапређеое прпизвпдое и
пткупа млијека

ПРПГРАМ 1.2.1 Развпј туризма

ПРПГРАМ 1.3.1 Заппщљаваое и ппдрщка
предузетнищтву

1.1.2.3. Мјера– Ппдстицаји за пластенишку
прпизпдоу
1.1.3.1. Прпјекат Развпј капацитета за складищтеое и
пткуп впћа и ппврћа
1.1.3.2. Прпјекат Прерада и прпизвпдое впћа и
ппврћа
1.1.3.3. Прпјекат Развпј ланца дпдате вриједнпсти у
пбласти пткупа љекпвитпг биља и щумских плпдпва
1.1.3.4. Прпјекат Прпизвпдоа и прерада прпизвпда
пд мед
1.1.4.1. Прпјекат Едукација прпизвпђаша млијека
1.1.4.2. Мјера – Ппдстицаји за прпизвпдоу млијека
1.1.4.3. Мјера – Ппдрщка изградои савремених
стајских пбјеката и набавка савремене ппреме за
прпизвпдоу млијека
1.1.4.4.Прпјекат Набавка квалитетних грла за расплпд
1.1.4.5. Мјера - Превентивна здравствена защтита
живптиоа
1.1.4.6. Мјера - Ппдстицај за прпщириваое стпшнпг
фпнда
1.1.4.7. Мјера – Ппдстицаји за ситну стпку (зависнп пд
брпја грла ситне стпке)
1.1.4.8. Мјера – Ппдстицаји за псјемеоаваое крава
1.2.1.1. Прпјекат Камп у Стргашини
1.2.1.2. Прпјекат Изградоа и уређеое рибарске стазе
1.2.1.3. Прпјекат Изградоа и уређеое планинарских
и стаза
1.2.1.4. Мјера Ппдрщка манифестацијама
1.2.1.5. ПрпјекатПрпмпција туристишких пптенцијала
1.2.1.6. Mјера - Фпрмираое туристишке прганизације
1.2.1.7. Прпјекат Јашаое капацитета за развпј
предузетнишке дјелатнпсти у пбласти туризма
1.2.1.8.Прпјекат Унапређеое музејске дјелатнпсти и
защтита културнп-истпријских сппменика и
прирпднпг наслеђа
1.2.1.9. Прпјекат Пбиљежаваое знашајних
туристишких дестинација
1.3.1.1. Прпјекат Ппдрщка маргинализпваним
женама
1.3.1.2. Мјера - Ушещће у прпјектима развпја
предузетнищтва
1.3.1.3. Мјера - Приправници и вплпнтери
1.3.1.4. Мјера - Ппдстицаји за птвараое нпвих радних
мјеста и за набавку ппреме

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја су: 7.122.000 KM
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V.3.

План друщтвенпг развпја

SWOT анализа за сектпр друщтвенпг развпја
СНАГЕ
























Гепграфски пплпжај ппщтине Рудп – близина
жељезнишке пруге
Здрава живптна средина (незагађена)
Впдни ресурси
Бучет ппщтине није кредитнп пптерећен
Истпријскп наслијеђе - Прва прплетерска
бригада, Дража Михаилпвић, Спкплпвићи,...
Ппщтинска администрација сппспбна да
реализује разлишите развпјне прпјкте
Ревплвинг фпнд у пквиру ппщтинскпг бучета
Усппстављена бучетска линија за стипендираое
студената
Велика улагаоа у инфраструктуру (путеви, щкпле
рекпнструисане, сппменици,..)
Близина границе
Мјере стимулције за нпвпрпђеншад
Нпвшана ппмпћ за ушенике пд првпг дп петпг
разреда
Птвпренпст Ппщтине за партнерскп дјелпваое са
другим ппщтинама и прганизацијама
Дпбра пракса у усппствљаоу мпдела ппдрщке
пспбама с пптещкпћама у развпју
Ппщтина преппзната кап мјестп кпје прпмпвище
ппвратак
Дпбра ппкривенпст свих засепка ппремљеним
щкплским пбјектима (ппдрушне щкпле у
Будимлији, Увцу, Мпкрпнпзима, Мипшу и
Пскпрущи)
Струшан наставни кадар
Спремнпст наставника за даље усаврщаваое
Дпбар ппщти успјех ушеника
Птвпренпст за сарадоу са лпкалнпм заједницпм
и рпдитељима
Дпбрп функципнисаое щкплских тимпва
Птвпренпст за нпве прпјекте

СЛАБПСТИ
































Перспективни пбјекти кпји нису у
ппщтинскпм власнищтву (стари хптел, силпс,
мптел, нпви аутп дјелпви, НИС, касарна,...)
Рубна ппщтина, удаљенпст пд главних
центара (Сарајевп, Баоа Лука, Бепград)
Лпща путна кпмуникација,
Депппулација ппщтине (негативан салдп
миграција и негативан прирпдни приращтај,
напущтаое села);
Несређени импвинскп – правни пднпси;
Велика издвајаоа за спцијалну ппмпћ
Велики брпј старашких дпмаћинстава
Разуђенпст ппщтине и лпща сапбраћајна
ппвезанпст унутар ппщтине кап и са другим
мјестима/ппщтинама
Велики захтјеви за кпмуналнпм
инфраструктурпм збпг разуђенпсти ппщтине
Недпстатак технишке дпкументације за
припрему и развпј прпјеката
Удаљенпст клинишкпг центра,
Недпстатак за смјещтај лица у стаоу
спцијалне пптребе
Нема вртића – устанпве предщкплскпг
васпитаоа на ппдрушју ппщтине
Смаоеое брпја ушеника – ппсебнп ђаци кпји
пдлазе у щкпле у Прибпју (У Србији ппстпји
дјешији дпдатак)
Неадекватнпст смјещтаја дјеце и младих са
сметоама у развпју
Прпблем паса луталица
Пут Мипше – Рудп
Мпст на ријеци Лим
Раскрсница на улазу у Рудп –
Увац – нема ријещене пјещашке зпне
Питаое паркинг прпстпра у Рудпм и Увцу
Недпстатак наставних средстава
Неппремљенпст щкплскпг прпстпра
централних щкпла (материјалнп – технишки
услпви, )
Слаба превпзна ппвезанпст са ппщтинским
центрпм ппдрушних щкпла (21 км удаљенпст,
ријетке аутпбуске линије)
Архитектпнске баријере (лпщ прилаз за
пспбе са инвалидитетпм)
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ПРИЈЕТОЕ

ПРИЛИКЕ



















Слпбпдна зпна Прибпј
Аутп пут / брза цеста Сарајевп – Бепград прекп
Вищеград
Кприщтеое фпндпва ЕУ за финансираое
развпјних прпјеката – ИПА
Мпгућнпст преласка пбјеката впјне импвине у
ппщтинскп власнищтвп
Тренд сппртскп-рекреативнпг туризма
Тренд здравпг нашина живпта
Мпгућнпст заједнишкпг/регипналнпг наступа на
еврппским тржищтима (прпизвпдоа малине)
Пут Рудп – Мипше уврщтен у прпјекте ппдрщке
Владе РС
Дип прпјектнпг ппдрушја Ппдриое кпје Влада РС
ппдржава и Влада Србије
Ушещће ппщтине Рудп у СВГ прпјекту кпји се
пднпси на Дрина – Тара регију
Птвараое ЕУ фпндпва за рурални развпј
Гепграфски пплпжај щкпла - већина се налази на
регипналнпм путу за Вищеград, Ужице...
Унапређеое културнп - истпријске ппзадине у
дјелатнпсти щкпле (зграде аустрп-угарске градое
- мпгућнпст ппвезиваоа са ппщтинским
културним центрпм крпз прпјекте)
Дпнатпри кпји ппдржавају щкплске прпјекте
Сарадоа са Министарствпм прпсвјете и културе
Републике Српске и РПЗ-пм
Сарадоа и бпље ппвезиваое са ппщтинскпм
Развпјнпм агенцијпм
Сарадоа са дпмаћим и страним, невладиним и
владиним устанпвама и прганизацијама













Пплитишка нестабилнпст,
Кпрекција граница између БиХ и Србије на
теритприји ппщтине Рудп
Дптрајалпст мпста прекп Лима
Градоа хидрпцентрале у Прибпју
Климатске прпмјене кпје утишу на
ппљппривреду
Изградоа хидрпцентрале у Мрспву кап
пријетоа пп живптну средину
Притисак на искприщтаваое
хидрпенергетских пптенцијала на ппдрушју
ппщтине Рудп – захтјев за изградоу мини
хидрпцентрала
Смаоеое брпја ушеника збпг пдласка дјеце
на щкплпваое у друге ппщтине (Прибпј) и
збпг исељаваоа станпвнищтва
Раципнализација щкпла - мпгуће гащеое
ппдрушних щкпла збпг недпстатка ушеника

У ппгледу друщтвенпг развпја ппщтина Рудп је ппредијељена да у нареднпм перипду ппсебну пажоу
ппсвети рјещаваоу најважнијег прпблема лпкалне заједнице а тп је пдлив станпвнищтва. У тпм правцу
будуће интервенције пднпсиће се на ппбпљщаое укупнпг квалитета друщтвенпг живпта крпз ппбпљщаое
услпва у пбластима културе и сппрта, ппбпљщаоу дпступнпсти и квалитета спцијалне, здравствене защтите
и пбразпваоа те иградоу кпмуналне јавне инфраструктуре. Сектпрски циљеви у пбласти друщтвенпг развпја
дефинисани су какп слиједи:


Сектпрски циљ 1: КВАЛИТЕТНИЈЕ И ПРИСТУПАЧНИЈЕ ПБРАЗПВАОЕ



Сектпрски циљ 2: РАЗВПЈ КУЛТУРЕ И СППРТА



Сектпрски циљ 3: УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНПВНИШВА НА ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ РУДП



Сектпрски циљ 4: ПСИГУРАТИ БПЉЕ УСЛПВЕ ЗА ЖИВПТ ПСПБА У СТАОУ СПЦИЈАЛНЕ ППТРЕБЕ
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V.3.1.

Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма

Сектпрски циљ

1. КВАЛИТЕТНИЈЕ И
ПРИСТУПАЧНИЈЕ
ПБРАЗПВАОЕ

Пшекивани исхпд
Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
ппвећанп задпвпљствп
рпдитеља квалитетпм и
услпвима щкплпваоа у
предщкплским,
пснпвнпщкплским и
средощкплским устанпвама
на ппдрушју ппщтине Рудп за
30% у пднпсу на 2018. гпдину
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине,
најмаое 30 дјеце прпщлп
предщкплски пдгпј
(прпсјешнп 10 гпдищое)

Индикатпр
Индикатпр 1: Резултати гпдищоих
истраживаоа задпвпљства
рпдитеља, п квалитети и услпвима
щкплпваоа на ппдрушју ппщтине
Рудп
Индикатпр 2: Брпј ушеника
предщкплскпг пдгпја у перипду пд
псниваоа предщкплскпг садржаја
дп 2020. гпдине
Индикатпр 3: Прпсјешнп задпвпљствп
ушеника и наставника хигијенским
услпвима и услпвима тпплптнпг
кпмфпра у ПШ

Исхпд 3: Дп 2022 гпдине
ппстигнутп задпвпљствп
ушеника и наставника
хигијенским услпвима у
пснпвним щкплама на
ппдрушју ппщтине

2. РАЗВПЈ КУЛТУРЕ И СППРТА

Исхпд 1: Дп краја 2022.
гпдине ппвећан брпј
ппсјетилаца сппртских и
културних садржаја за дјецу
и младе за 20% у пднпсу на
2016. гпдину
Исхпд 2: Дп краја 2022.
гпдине ппвећан брпј младих
укљушен у сппртске и
културне клубпве и секције
за 20% у пднпсу на 2016.
Гпдину

3. УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ СТАНПВНИШВА НА
ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ РУДП

Исхпд 1: Ппвећан брпј
дијагнпстишких прегледа за
30% дп 2022. у пднпсу на
2016. крпз прпщирене
дијагнпстишке мпгућнпсти
Дп 2022. гпдине ппвећанп
задпвпљствп кприсника
услуга здравствене защтите
за 10% у пднпсу на 2018.
Гпдину

4. ПСИГУРАТИ БПЉЕ УСЛПВЕ ЗА
ЖИВПТ ПСПБА У СТАОУ
СПЦИЈАЛНЕ ППТРЕБЕ

Исхпд 1: Дп 2022 гпдине
крпз мјере ппдрщке
раоивим друщтвеним

Индикатпр 1: Брпј нпвих сппртских
клубпва или секција
Индикатпр 2: Брпј младих
укљушених у сппртске клубпве и
секције
Индикатпр 3: Брпј нпвих културних
секција

Индикатпр 1: Брпј дијагнпстишких
прегледа
Индикатпр 2.: Брпј уведених нпвих
здравствених услуга
Индикатпр 3.: Брпј прегледа у Дпму
здравља
Индикатпр 4: брпј притужби, степен
задпвпљства грађана

Индикатпр 1: Брпј нпвих кприсника
пбухваћених мјерама ппдрщке
Индикатпр 2: Брпј нпвих услуга
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групама прпщирен пбухват
лица у стаоу спцијалне
пптребе за 20% у пднпсу на
2016. гпдину
Исхпд 2: Унапређен квалитет
живпта за најмаое 50 пспба
у стаоу спцијалне пптребе

спцијалне защтите
Индикатпр 3: Изнпси нпвшаних
средстава намијеоени за мјере
ппдрщке
Индикатпр 3: брпј пспба са
ријещеним стамбеним прпблемпм
Индикатпр 4. брпј кприсника услуге
алтернативнпг смјещтаја

5. ЈАЧАОЕ КАПАЦИТЕТА
ЛПКАЛНЕ УПРАВЕ И САРАДОЕ СА
ЦИВИЛНИМ СЕКТПРПМ

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
крпз сарадоу јавнпг и
цивилнпг сектпра
реализпванп вище пд 20%
прпјеката из Стратегије
развпја ппщтине Рудп

Индикатпр 1: Брпј заједнишки
реализпваних прпјеката из
Стратегије развпја ппщтине Рудп

V.3.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
Приликпм израде сектпрских планпва друщтвенпг развпја разматране су стратегије, планпви и закпни на
вищим нпвима кпји директнп или индиректнп мпгу утицати или утишу на друщтвени развпј лпкалне
заједнице. У складу с тим сектпрски циљеви ппвезани су са развпјним припритетима на вищим нивпима
власти кпји су дефинисани у стратещким дпкументима и закпнским прпписима и тп са Прпстпрним планпм
РС пднпснп оегпвим измјенама и дппунама дп 2025. гпдине, Закпн п спцијалнпј защтити и Пплитикпм
унапређиваоа здравља станпвнищтва РС дп 2020, Стратегијпм развпја пбразпваоа у РС (2016-2021).
V.3.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
У пбласти друщтвенпг развпја најзнашајније иницијативе и пптенцијали за међуппщтинску сарадоу се
пднпсе на:



V.3.4.

Ушещће у реализацији културних и сппртских манифестација и такмишеоа
Ушещће у прпјектима регипналне сарадое у пбласти културнпг туризма
Развпј сарадое у пбласти цивилнпг друщтва крпз заједнишке прпјекте

Прпграми, прпјекти и мјере

За реализацију плана друщтвенпг развпја ппщтине Рудп дефинисанп је 28 прпјеката и мјера груписаних у 5
прпграма:
Табела брпј 42: Преглед прпграма и прпјеката/мјера у сектпру лпкалнпг друщтвенпг развпја
ПРПГРАМ

ПРПГРАМ 2.1.1 Унапређеое пбразпваоа

МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ
2.1.1.1. Прпјекат
Птвараое предщкплске и
инклузивне устанпве
2.1.1.2. Мјера - Путни трпщкпви за ђаке
2.1.1.3. Мјера - Бесплатни учбеници, щкплски прибпр
и нпвшана ппмпћ за првашиће
2.1.1.4. Прпјекат Утппљаваое ПШ Рудп и Бпщкп Буха
у Штрпцима
2.1.1.5. Прпјекат Рекпнструкција фисклутурне сале у
ПШ Рудп
2.1.1.6. Прпјекат Утппљаваое Ппдрушне щкпле на
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ПРПГРАМ 2.2.1 Ппдрщка развпју културе и
сппрта

ПРПГРАМ
защтите

2.3.1

Унапређеое

здравствене

ПРПГРАМ 2.4.1 Унапређеоа ппдрщке пспба у
стаоу спцијалне защтите

ПРПГРАМ 2.5.1 Развпј дпбре управе и
цивилнпг сектпра

Увцу
2.1.1.7. Прпјекат Рекпнструкција фисклутурне сале у
ПШ Бпщкп Буха
2.1.1.8. Прпјекат Увпђеое нпвпг занимаоа
2.2.1.1. Прпјекат Рекпнструкција трибина на градскпм
стадипну
2.2.1.2. Прпјекат Гријаое у сппртскпј двпрани
2.2.1.3.Прпјекат Уређеое сппртскпг терена у
Штрпцима
2.2.1.4. Прпјекат Изградоа љетне бине
2.2.1.5.Прпјекат Фпрмираое тенискпг клуба у Рудпм
2.2.1.6. Мјера - Ппдрщка прганизацији сппртских
садржаја у другим мјесним заједницама
2.2.1.7. Mјера - Издвајаоа за сппрт
2.3.1.1. Прпјекат Едукација грађана
2.3.1.2. Прпјекат Набавка нпвпг ултразвушнпг апарата
2.3.1.3. Прпјекат Набавка апарата за бипхемијску
анализу
2.3.1.4. Прпјекат Занављаое ппреме у Дпму здравља
Рудп
2.4.1.1. Прпјекат Ренпвираое и ппремаое пбјекта за
привремени смјещтај и бправак лица у стаоу
спцијалне пптребе
2.4.1.2. Прпјекат Сервис у кући за лица у стаоу
спцијалне пптребе
2.4.1.3. Прпјекат Живпт у защтићеним услпвима
2.4.1.4. Прпјекат Изградоа зграде за спцијалнп
станпваое
2.4.1.5. Мјера - Нпвшана ппмпћ за лица у стаоу
спцијалне пптребе
2.4.1.6. Мјера - Нпвшана ппмпћ за свакп нпвпрпђенп
дијете
2.4.1.7. Мјера - Стипендије за студенте
2.5.1.1. Прпјекат Набавка ппреме за ппщтинску
управуи јашаое капацитета за припрему прпјектних
приједлпга
2.5.1.2. Мјера - Ппдрщкa НВП и ушещће у прпграмима
и прпјектима кпји унапређују сарадоу са НВП
сектпрпм

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана друщтвенпг развпја су: 7.055.760 КМ
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V.4.

План защтите живптне средине

SWOT анализа за сектпр защтите живптне средине
СНАГЕ









Ријека Лим – бпгатствп рибпм
Здрава живптна средина (незагађена)
Бпгатствп щумских екпсистема –
Впдни ресурси
Бучет ппщтине није кредитнп пптерећен
Истпријскп наслијеђе - Прва прплетерска
бригада, Дража Михаилпвић, Спкплпвићи,...
Ппщтинска администрација сппспбна да
реализује разлишите развпјне прпјкте
Птвпренпст Ппщтине за партнерскп дјелпваое са
другим ппщтинама и прганизацијама

СЛАБПСТИ



















ПРИЈЕТОЕ

ПРИЛИКЕ






Кприщтеое фпндпва ЕУ за финансираое
развпјних прпјеката – ИПА II
Тренд здравпг нашина живпта
Дип прпјектнпг ппдрушја Ппдриое кпје Влада РС
ппдржава и Влада Србије
Ушещће ппщтине Рудп у СВГ прпјекту кпји се
пднпси на Дрина – Тара регију
Птвараое ЕУ фпндпва за рурални развпј

Недпстатак технишке дпкументације за
припрему и развпј прпјеката
Није урађена защтитна зпна извприщта –
израда прпјектне дпкументације, радпви на
уређеоу
Прпблем птпадних впда – прпдужити главни
кплектпр и урадити прешисташе птпадних
впда
Градска деппнија – није јпщ увијек ријещена
регипнална деппнија, градска није
инфраструктурнп ријещена – нема упптребну
дпзвплу
Ппстпјаое великпг брпја дивљих деппнија
Недпстатак кпмуналне ппреме
Неуређенпст лпкација за ппстављаое
кпнтејнера
Велика кплишина плутајућег птпада на
ријекама Лим и Увац
Недпстатак гасних хлпринатпра у градским
резервпарима
Угрпженпст впдптпкпва пд испущтаоа впда
Неуређенпст градских паркпва
Неријещенп збриоаваое паса луталица
Неуређенпст градскпг грпбља
Лпща кпмунална инфраструктура
Недпстатак паркинг прпстпра








Пплитишка нестабилнпст,
Кпрекција граница између БиХ и Србије на
теритприји ппщтине Рудп
Градоа хидрпцентрале у Прибпју
Климатске прпмјене
Изградоа хидрпцентрале у Мрспву кап
пријетоа пп живптну средину
Притисак на искприщтаваое
хидрпенергетских пптенцијала на ппдрушју
ппщтине Рудп – захтјев за изградоу мини
хидрпцентрала

У дпмену защтите живптне средине ппщтина Рудп ће у нареднпм перипду настпјати да искпристи и
максимизира свпје најважније снаге кпје се пднпсе набпгате и пшуване прирпдне ресурсе (квалитетнп
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земљищте, бпгати щумски и впдни ресурси и релативнп пшуван бипдиверзитет). На тпм путу један пд
највећих изазпва биће рјещаваое прпблема управљаоа птпадпм, дивљих деппнија и неппстпјаоа система
селективнпг прикупљаоа птпадпм. Прилике кпје пмпгућавају и плакщавају рјещаваое упшених прпблема су
међуппщтинска и регипнална сарадоа, кприщтеое фпндпва ЕУ за финансираое екплпщких прпјеката, те
јашаое сарадое и невладинпг сектпра за защтиту защтиту живптне средине.
Сектпрски циљеви у пбласти защтите живптне средине дефинисани су какп слиједи:


Сектпрски циљ 1: УНАПРИЈЕДИТИ СИСТЕМ ПРГАНИЗПВАНПГ УПРАВЉАОА ПТПАДПМ



Сектпрски циљ 2: УНАПРЕЂЕОЕ КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПРПСТПРУ ППШТИНЕ РУДП



Сектпрски циљ 3: ПДРЖИВП УПРАВЉАОЕ РЕСУРСИМА

V.4.1.

Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма

Сектпрски циљ
1.

УНАПРИЈЕДИТИ СИСТЕМ
ПРГАНИЗПВАНПГ
УПРАВЉАОА ПТПАДПМ

Пшекивани исхпд

Индикатпр

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
20% ппвећан пбухват
системпм прикупљаоа
птпада у пднпсу на 2016.

Индикатпр 1: Брпј нпвих кприсника
система прикупљаоа птпада

Исхпв 2: Дп 2022. гпдине
загађеое живптне средине
пп пснпву неадекватнп
збринутпг кпмуналнпг
птпада и птпадних и
пбпринских впда смаоенп за
40% у пднпсу на 2016. гпдину

Индикатпр 2: кплишина смаоенпг
птпада кпји се директнп испущта у
Лим уз ппмпћ прешисташа
Индикатпр 3: Кплишина селектпванпг
птпада
Индикатпр 4: Брпј уклпоених
дивљих деппнија

Исхпд 3: Дп 2022. гпдине 5%
кприсника система
управљаоа птпадпм
ушествује у селективнпм
прикупљаоу птпада
2.

УНАПРЕЂЕОЕ
КПМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА
ПРПСТПРУ ППШТИНЕ
РУДП

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
вище пд 70% испитаних
грађана ппщтине Рудп
задпвпљнп стаоем
кпмуналне инфраструктуре
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине
пмпгућенп безбједнп и
квалитетнп
впдпснабдијеваое за
најмаое 30 % станпвнищтва
ппщтине
Исхпд 3: Дп 2022. гпдине
ппвећанп задпвпљствп
грађана урбаним зеленим

Индикатпр 1: Степен задпвпљства
грађана стаоем кпмуналне
инфраструктуре
Дужина рекпнструисане впдпвпдне
мреже
Индикатпр 2: Дужина
рекпнструисане електрп-енергетске
мреже
Индикатпр 3: Дужина
рекпнструисане сапбраћајне
инфраструктуре у ужем градскпм
језгру
Индикатпр 4: Брпј пријављених
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ппврщинама за 10% у пднпсу
на 2018. гпдину
Исхпд 4: Дп 2022 гпдине
смаоен брпј кривишних и
других прекрщаја за 5% у
пднпсу на 2016.

кривишних и прекрщајних дјела
Индикатпр 5: Брпј нпвих прикљушака
на електрп мрежу

Исхпд 5: Пбезбјеђена
кпмунална инфраструктура
за пдржив пстанак 5%
ппвратнишке пппулације у
пднпсу на 2016.
3.

ПДРЖИВП УПРАВЉАОЕ
РЕСУРСИМА

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
смаоен прпсјешан изнпс
исплаћен за щтету пд
елементарне неппгпде и
ппжара на кпјпј ј била
интервенција цивилне
защтите за 10% у пднпсу на
2016. гпдину

Индикатпр 1: Брпј пријављених
щтета пд елементарних неппгпда
Индикатпр 2: Издвајаоа из бучета за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката и
пптрпщоу електришне енергије

Исхпд 2 : Дп 2022. гпдине
смаоена издвајаоа из
бучета за трпщкпве гријаоа
јавних пбјеката за 20% и
пптрпщоу електришне
енергије за 30%

V.4.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
Припритети у пбласти защтите живптне средине су усклађени са развпјним припритетима на вищим
нивпима власти кпји су дефинисани у сљедећим стратещким дпкументима: Прпстпрнпм плану РС (Измјене и
дппуне дп 2025), Стратегији интегралнпг управљаоа впдама РС (2015-2024.) и Стратегији управљаоа
птпадпм 2017-2026.
V.4.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
Најзнашајније иницијативе и пптенцијали међуппщтинске сарадое у дпмену защтите живптне средине су:


V.4.4.

управљаое птпадпм ради рјещаваоа прпблема неппстпјаоа регипналне деппније
Защтите впдптпкпва ријека Лим и Дрина
Прпграми, прпјекти и мјере

За реализацију плана защтите живптне средине ппщтинеРудп дефинисанп је 22 прпјеката и мјера
груписаниху 5 прпграма:
ПРПГРАМ

МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ

ПРПГРАМ 3.1.1. Изградоа капацитета за управљаое

3.1.1.1 Прпјекат Ппремаое кпмуналнпг
предузећа
3.1.1.2. Прпјекат Уређеое градске деппније
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птпадпм

ПРПГРАМ 3.1.2. Селективнп пдлагаое птпада

3.1.1.3. Прпјекат Дпврщетак изградое два
градска кплектпра и уградоа прешищћиваша
3.1.1.4. Прпјекат Уклаоаое дивљих деппнија
3.1.1.5. Прпјекат Ппдизаое свијести кпд
грађана п щтетнпсти дивљих деппнија
3.1.2.1.
Прпјекат
Унапређеое
система
управљаоа кпмуналним и амбалажним
птпадпм на прпстпру ппщтине Рудп
3.1.2.2. Прпјекат Ппдизаое свијести кпд
грађана п знашају селективнпг пдлагаоа
птпада
3.2.1.1. Прпјекат Рекпнструкција впдпвпда
Мипше

ПРПГРАМ
3.2.1.
инфраструктуре

Изградоа

кпмуналне

ПРПГРАМ 3.3.1. Защита пд прирпдних и других
неппгпда

ПРПГРАМ 3.3.2. Енергетска ефикаснпст

3.2.1.2. Прпјекат Изградоа паркинг прпстпра у
МЗ Рудп
3.2.1.3. Прпјекат Рекпнструкција трптпара у
градскпм ппдрушју
3.2.1.4. Прпјекат Уређеое раскрснице на
мпсту
3.2.1.5. Прпјекат Ппстављаое вертикална и
хпризпнтална сигнализација
3.2.1.6. Прпјекат Уређеое пбјеката пејзажне
архитектуре
3.2.1.7. Мјера - Пдржаваое путева и
издвајаоа за екплпгију
3.2.1.8. Прпјекат Увпђеое видеп надзпра
3.2.1.9.
Прпјекат
Електрификација
ппвратнишких насеља
3.2.1.10. Прпјекат Рекпнструкција впда РудпУвац
3.2.1.11. Прпјекат Израда прпграма и мјера
санитарне защтите извприщта
3.3.2.1. Прпјекат Изградоа капацитета
ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације
3.3.2.2Прпјекат Рекпнструкција ватрпгаснпг
дпма
3.3.3.1. Прпјекат Ппвећаое свијести
станпвнищтва п енергетскпј ефикаснпсти
3.3.3.2. Прпјекат Увпђеое ЛЕД расвјете

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг планапбласти защтите живптне средине су: 2.984.000
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VI. ППЕРАТИВНИ ДИП
VI.1. План имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2)

СЦ1/СЕЦ 1.1.

1.1.1.2. Прпјекат
Ппбпљщаое
кпнкурентнпсти
прпизвпђаша
јагпдастпг и другпг
впћа крпз примјену
савремених
агрптехнишких мјера и
увпђеое стандарда
(2019-2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине најмаое
100 малинара
ппвећалп свпје
принпсе за 20% у
пднпсу на перипд
прије набавке
садница
Р2 Дп 2022.
гпдине ппвећан
удип прве класе у
укупнпј кплишини
пткупљене малине
за 30% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
удип малине прве
и друге класе у
укупнпј
прпизвпдои за
30% у пднпсу на
2016.
Р2 Дп 2022.
гпдине најмаое
100
малинара/дпмаћи
нстава увелп
Глпбагап стандард

100.000

100.000

гпд. I

Преглед пп гпдинама

Преглед пп гпдинама

гпд. II

0

12.500

гпд. III

12.500

укупнп
(I+II+III)

25.000

гпд. I

гпд. II

0

37.500

гпд. III

37.500

Ппщтинскп пдјељеое/служба пдгпвпрнп
за праћеое

укупнп
(I+II+III)

75.000

Задруга/
Ппщтина

Задруга/
Ппщтина

30.000

30.000

0

5.250

5.250

10.500

0

9.750

9.750

Ппщтинска
служба
пдгпвпрна
за праћеое

1.1.1.1.Прпјекат
Ппвећаое засађених и
замјена застарјелих
засада малине
сертификпваним
садним материјалпм
(2019-2020)

Укупни исхпди

Укупни
предвиђен
и издаци
(за III
гпдине)

Финансираое из псталих извпра

Веза са
бучетпм

СЦ1/СЕЦ 1.1.

Прпјекат / мјера
(вријеме трајаоа)

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта)

Финансираое из бучета ЈЛС

Нпситељи
имплемент
ације

Веза са
стратещким
и
сектпрским
циљем/
циљевима

Дпнатпр

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

Дпнатпр/
Задруга/к
присници
Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпв

19.500
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СЦ1/СЕЦ 1.1.

СЦ1/СЕЦ 1.1.

СЦ 1/СЕЦ
1.1.

СЦ 1/СЕЦ
1.1.

1.1.1.3. Прпјекат
Увпђеое других
култура јагпдастпг и
др. впћа (бпрпвница,
купина, црна рибизла
и сл.) (2019-2022)

1.1.1.4. Прпјекат
Унапређеое и развпј
ппстпјеће
ппљппривредне
прпизвпдое щљиве
(2019-2020)

1.1.1.5. Прпјекат
Изградоа нпвих и
ппремаое ппстпјећих
хладоашарских
капацитета (2020-2022)

1.1.1.6. Мјера – Развпј
прпизвпдое јагпдастпг
и другпг впћа крпз
ппдстицајe за
прпизвпђаше
јагпдастпг и другпг
впћа (2018-2022)

Р1 Ппдигнутп
најмаое 20 ha
нпвих засада
другпг јагпдастпг
впћа (бпрпвница,
купина, црна
рибизла, љещника
и сл.)
Р2 Дп 2022.
гпдине ппвећане
кплишине
прпизведенпг
другпг јагпдастпг
впћа (бпрпвница,
купина, црна
рибизла и сл.) за
90% у пднпсу на
2016.
Р1 Прпщирена
прпизвпдоа
щљиве за кпд
старих и
увпђеоем нпвих
прпизвпђаша
Р2 Дп 2022.
гпдина ппвећан
пласман и
прерада щљиве за
30% у пднпсу на
2016. Гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине пмпгућен
директан извпз
малине пд
минимум 800 тпна
гпдищое на ЕУ
тржищте
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећане
кплишине
прпизведенпг
јагпдастпг впћа и
другпг впћа кпд
ппдржаних
прпизвпђаша за
20% у пднпсу на
2016.

Задруга/
Ппщтина

158.000

52.700

0

3.950

3.950

7.900

0

22.400

22.400

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпв

44.800

Задруга/
Ппщтина

18.000

18.000

0

3.150

3.150

6.300

0

5.850

5.850

300.000

0

0

150.000

150.000

0

0

150.000

Дпнатпр/
Задруга/к
присници

11.700

Задруга/
Ппщтина
2.040.000

Дпнатпр/
Задруга/к
присници

Дпнатпр/
Задруга

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

150.000

Ппщтина

500.000

258.000

58.000

80.000

120.000

258.000

0

0

0

0

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

414140
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С Ц1/СЕЦ
1.1.

СЦ1/СЕЦ 1.1.

СЦ1/СЕЦ 1.1.

СЦ1/СЕЦ1.1.

1.1.1.7. Мјера Ппвећаое нивпа
знаоа у сврху
превенције и защтите
пд заразних бплести
малине и другпг впћа
2019-2020)

Р1 Кпд пбушених
прпизвпђаша дп
2022. гпдине за
10% смаоен брпј
заразних бплести
кпд малине и
другпг впћа

1.1.1.8. Мјера Изградоа и
пдржаваое путне
инфраструктуре кап
предуслпв пдрживпст
квалитета
трансппртпваних
плпдпва (2018-2022)

Р1 Дп 2022.
гпдине
плакщан/ппбпљщ
ан приступ
ппљппривредним
ппврщинама за
најмаое 100
ппљппривредника
са ппдрушја
ппщтине Рудп
Р1. Дп 2022.
Ппвећан пбим
кприщтеоа
пбрадивих
ппврщина за 20% у
пднпсу на 2016.
Гпдину
Р1. Дп 2022
гпдине псигуран
директан пласман
на инп тржищт.
Дп 2022. гпдине
ппвећана
екпнпмија пбима
и щирине кпд
шланпва кластера
за 5%у пднпсу на
гпдину псниваоа
Дп 2020. гпдине
регистрпванп
најмаое 10 нпвих
газдинстава кпја
се баве
пластенишкпм
прпизвпдопм у
пднпсу на 2016.
гпдину
Дп 2020. гпдине
прпщирена
прпизвпдоа
пластенишке
прпизвпдое у
ппстпјећим
дпмаћинствима за
10% у пднпсу на
2016.

1.1.1.9. Мјера Ушещће у прпграмима
ствараое кластера и
развпја сарадое са
српдним гранама
(2019-2020)

1.1.2.1. Прпјекат
Ширеое пластенишке
прпизвпдое (20192022)

2.000

1.800.000

2.000

1.100.148

0

276.898

0

420.000

0

360.000

0

1.056.898

0

43.250

1.000

0

1.000

0

Задруга

Дпнатпр

Ппщтина/
УНДП

511130,
511230

2.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

43.250

Ппщтина

10.000

10.000

0

5.000

5.000

10.000

0

0

0

63.200

19.480

1.450

0

20.930

29.220

13.050

0

Ппщтина

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

Ппщтина/
Муслима
н аид

110.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

416149

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

42.270
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СЦ1/СЦЕ1.1.

1.1.2.2. Прпјекат
Ппдрщка
прпизвпђашима
пластенишке
прпизвпдое (20182019)

СЦ1/СЦЕ1.1.

1.1.2.3. Мјера –
Ппдстицаји за
пластенишку
прпизпдоу (20182022)

СЦ1/СЦЕ1.1.

1.1.3.1. Прпјекат Развпј
капацитета за
складищтеое и пткуп
впћа и ппврћа (20202022)

СЦ1/СЦЕ1.1.

СЦ1/СЦЕ1.1.

1.1.3.2. Прпјекат
Прерада и
прпизвпдое впћа и
ппврћа (2020-2022)

1.1.3.3. Прпјекат Развпј
ланца дпдате
вриједнпсти у пбласти
пткупа љекпвитпг
биља и щумских
плпдпва (2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећани
принпси ппврћа за
20% у пднпсу на
2016. гпдину кпд
ппљппривредних
прпизвпђаша кпји
су ппдржани
ппдстицајним
мјерама у
пластенишкпј
прпизвпдои
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећани
принпси ппврћа за
20% у пднпсу на
2016. гпдину кпд
ппљппривредних
прпизвпђаша кпји
су ппдржани
ппдстицајним
мјерама у
пластенишкпј
прпизвпдои
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
пбим прпдаје
складищтенпг
впћа и ппврћа за
20% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине најмаое 3
нпва прерађиваша
ппкренула
прераду малине и
других
ппљппривредних
култура на
прпстпру ппщтине
Рудп
Р1 Дп 2022.
гпдине најмаое
50 нпвих
сакупљаша
љекпвитпг биља и
щумских плпдпва
пстварује прихпд
пд прпдаје биља
и щумских
плпдпва

5.000

3.000

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

3.000

Ппщтина/
Муслима
н аид/
Струшна
служба
Министа
рства

ппщтина

33.000

50.000

120.000

44.000

19.000

50.000

120.000

44.000

5.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

10.000

36.000

15.400

19.000

10.000

36.000

15.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

84.000

28.600

414

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

414140

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

Ппщтина/
Задруга

Дпнатпр

Ппщтина/
Задруга

Дпнатпр

Ппщтина/
Задруга

Дпнатпр

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

40.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

84.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

28.600
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СЦ1/СЦЕ1.1.

1.1.3.4. Прпјекат
Прпизвпдоа и прерада
прпизвпда пд мед
(2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине најмаое 3
пшелара са
ппдрушја ппщтине
Рудп ппкренула
прпизвпдоу
прпизвпда пд
меда

1.1.4.1. Прпјекат
Едукација прпизвпђаша
млијека (2019)

Р1 Дп 2022.
гпдине кпд
едукпваних
ппљппривредника
ппвећана укупна
кплишина
прпизведенпг
млијека за 20% у
пднпсу на 2016.
гпдину
Р2 Дп 2022.
гпдине кпд
едукпваних
ппљппривредника
ппвећан удип
прве класе у
укупнпј кплишини
прпизведенпг
млијека за 10% у
пднпсу на 2016.
гпдину
Р1
Дп
2022.
гпдине ппвећана
укупна кплишина
прпизведенпг
млијека за 20%
кпд
ппдржаних
ппљппривредника
у пднпсу на 2016.
гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећана
укупна кплишина
прпизведенпг
млијека за 20%
кпд ппдржаних
ппљппривредника
у пднпсу на 2016.
гпдину

СЦ1/СЦЕ1.1.

1.1.4.2. Мјера –
Ппдстицаји за
прпизвпдоу млијека
(2018-2022)
СЦ1/СЦЕ1.1.

СЦ1/СЦЕ1.1.

1.1.4.3. Мјера –
Ппдрщка изградои
савремених стајских
пбјеката и набавка
савремене ппреме за
прпизвпдоу млијека
(2018-2022)

50.000

1.000

50.000

1.000

0

0

0

0

15.000

0

15.000

0

0

0

0

1.000

35.000

0

Ппщтина/
Задруга

Дпнатпр

Ппщтина

Струшна
служба за
ппљппри
вреду

35.000

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

1.000

Ппщтина

225.000

135.000

45.000

45.000

45.000

135.000

0

0

0

30.000

10.000

10.000

10.000

30.000

0

0

0

414140
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

Ппщтина

50.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

414140
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0
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СЦ1/СЦЕ1.1.

СЦ1/СЦЕ1.1.

СЦ1/СЦЕ1.1.

СЦ1/СЦЕ1.1.

СЦ1/СЦЕ1.1.

СЦ1/СЦЕ1.2.

1.1.4.4. Прпјекат
Набавка квалитетних
грла за расплпд (20202022)

1.1.4.5. Мјера Превентивна
здравствена защтита
живптиоа (2018-2020)

1.1.4.6. Мјера Ппдстицај за
прпщириваое стпшнпг
фпнда (2018-2020)

1.1.4.7. Мјера –
Ппдстицаји за ситну
стпку (зависнп пд
брпја грла ситне стпке)
(2018-2022)

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећана
укупна кплишина
прпизведенпг
млијека за 30% на
ппстпру ппщтине
Рудп у пднпсу на
2016. гпдину
Р2 Дп 2022
најмаое 20 нпвих
прпизвпђаша
млијека пстварује
прихпд пд оегпве
прпдаје
Р1
Дп
2022.
гпдине
смаоен
брпј
угинућа
живптиоа
из
стпшнпг фпнда за
10% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
укупан брпј јуница
и музних грла за
15% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
укупан брпј грла
ситне стпке за 10%
у пднпсу на 2016.
гпдину

1.1.4.8. Мјера –
Ппдстицаји за
псјемеоаваое крава
(2018-2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
стпшни фпнд кпд
ппдржаних
кприсника за 10%
у пднпсу на 2016.
гпдину

1.2.1.1. Прпјекат Камп
у Стргашини (20192020)

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
брпј
регистрпваних
ппсјета кампу за
30% у пднпсу на
2016. гпдину

Ппщтина

200.000

50.000

0

0

15.000

15.000

0

0

35.000

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

35.000

Ппщтина

10.000

6.000

2.000

2.000

2.000

6.000

0

0

0

60.000

20.000

20.000

20.000

60.000

0

0

0

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

60.000

20.000

20.000

20.000

60.000

0

0

0

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

30.000

30.000

30.000

10.000

0

10.000

0

10.000

9.000

30.000

9.000

0

0

0

0

0

21.000

414
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

Ппщтина

50.000

414

0

Ппщтина

100.000

415

0

Ппщтина
100.000

Дпнатпр/
ппщтина

414
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

21.000

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп/Пп
щтина

Дпнатпр

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве
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1.2.1.2. Прпјекат
Изградоа и уређеое
рибарске стазе (2019)
СЦ1/СЦЕ1.2.

СЦ1/СЦЕ1.2.

1.2.1.3. Прпјекат
Изградоа и уређеое
планинарских и стаза
(2018-2019)

1.2.1.4. Мјера Ппдрщка
манифестацијама
(2018-2022)

СЦ1/СЦЕ1.2.

СЦ1/СЦЕ1.2.

СЦ1/СЦЕ1.2.

1.2.1.5. Прпјекат
Прпмпција
туристишких
пптенцијала (20182020)

1.2.1.6. Mјера Фпрмираое
туристишке
прганизације (2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
брпј ппсјета
ријеци Лим пд
стране
рибплпваца за
30% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине брпј
ппсјета пд стране
планинара и
љубитеља
прирпде ппвећан
за 30% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
брпј ппсјетилаца
манифестација
Лимски биатлпн,
Сајам дпмаћих
прпизвпда и
Петрпвдански
дани за најмаое
30% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
најмаое 3
агенције из БиХ
уврстилп
ппнуђени пакет
туристишких услуга
у свпју туристишку
ппнуду
Р1 Дп 2020.
гпдине
усппстављен
институција за
кпнтинуиран
развпј туризма на
ппдрушју ппщтине
Рудп

СРД
Језерп
Рудп
20.000

36.000

155.000

30.000

20.000

36.000

92.000

30.000

0

10.800

25.000

2.500

6.000

0

25.000

3.000

0

0

25.000

3.500

6.000

10.800

75.000

9.000

0

25.200

5.000

7.750

14.000

0

6.000

10.000

0

0

6.000

3.250

100.000

0

0

100.000

100.000

0

0

0

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

14.000

НВП

415240

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп

412940

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп

415240

25.200

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

17.000

21.000

Ппщтина

100.000

Дпнатпр/
ппщтина

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве
ппщтина
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0
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1.2.1.7. Прпјекат
Јашаое капацитета за
развпј предузетнишке
дјелатнпсти у пбласти
туризма (2019-2020)

СЦ1/СЦЕ1.2.

СЦ1/СЦЕ1.2.

1.2.1.8. Прпјекат
Унапређеое музејске
дјелатнпсти и защтита
културнп-истпријских
сппменика и
прирпднпг наслеђа
(2019-2020)

1.2.1.9. Прпјекат
Пбиљежаваое
знашајних туристишких
дестинација (2019)

СЦ1/СЦЕ1.2.

Р1 Дп 2022.
гпдине играђени
смјещтајни
капацитети у
сепским
дпмаћинстивма
кпд најмаое 5
ппрпдица и
прпщирена
ппнуда
угпститељскптуристишких услуга
за 20% у пднпсу на
2016. гпдину
Р2 Дп 2022.
гпдине пстварена
пппуоенпст пд
70%
нпвпизграђених
капацитета у
приватнпм сектпр
на нивпу сезпне
Р1 Дп 2022.гпдине
ппвећан брпј
ппсјета
истпријским
сппменицима на
ппдрушју ппщтине
Рудп за 50% у
пднпсу на 2016.
гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине уведена
туристишка услуга
ппсјете
знаменитпстима
ппщтине Рудп уз
пратоу
туристишкпг
впдиша
Р2 Дп 2022.
гпдине ппвећан
брпј упита за
прганизпваним
туристишким
турама за 50% у
пднпсу на 2016.
гпдину

Ппщтина

50.000

140.000

10.000

50.000

140.000

10.000

0

0

0

10.000

10.500

5.000

0

10.500

0

10.000

21.000

5.000

0

0

0

40.000

59.500

5.000

0

59.500

Дпнатпр

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

40.000

ЈУ ЦКПД
Прпсвјета
Рудп

Дпнатпр

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп

Дпнатпр

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

119.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

5.000

74

СЦ1/СЦЕ1.3.

1.3.1.1. Прпјекат
Ппдрщка
маргинализпваним
женама (2017-2018)

1.3.1.2. Мјера - Ушещће
у прпјектима развпја
предузетнищтва (20192020)
СЦ1/СЦЕ1.3.

1.3.1.3. Мјера Приправници и
вплпнтери (2018-2022)
СЦ1/СЦЕ1.3.

СЦ1/СЦЕ1.3.

1.3.1.4. Мјера Ппдстицаји за
птвараое нпвих
радних мјеста и за
набавку ппреме (20182022)

2.1.1.1. Прпјекат
Птвараое
предщкплске и
инклузивне устанпве
(2018)
СЦ2/СЦЕ2.1.

Р1 Дп 2020.
гпдине најмаое 7
жена ппкренулп
предузетнишку
дјелатнпст и
псигуралп себи
стабилне извпре
прихпда
Р1 Дп 2022.
гпдине најмаое
10 пспба
ппкренулп
предузетнишку
дјелатнпст крпз
разлишите
прпграме и
прпјекте из
дпнатпрских и
бучетских
средстава
Р1 Дп 2022.
гпдине ппдржанп
најмаое 15
приправника и 10
вплпнтера у
стицаоу
приправнишкпг
стажа и заппслеоу
Р1 Дп 2022.
гпдине најмаое
25 пспба са
евиденције
Завпда за
заппщљаваое
заппсленп крпз
ппдстицајне мјере
Р1. Дп 2022.
гпдине
ппбпљщани
услпви у ппгледу
бправка и развпја
прпграмских
садржаја за 30
дјеце
предщкплскпг
узраста и за групу
дп 20 дјеце и
младих са
сметоама у
развпју

Ппщтина

60.000

60.000

30.000

0

0

30.000

30.000

0

0

30.000

Ппщтина

60.000

30.000

0

15.000

15.000

30.000

0

15.000

15.000

75.000

25.000

25.000

25.000

75.000

0

0

0

300.000

100.000

100.000

100.000

300.000

0

0

0

310.000

160.000

0

0

160.000

150.000

0

0

411110,
412931
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

414149
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

Ппщтина

310.000

Дпнатпр

30.000

Ппщтина

500.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

Ппщтина

125.000

415200

511227

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

150.000
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2.1.1.2. Мјера - Путни
трпщкпви за ђаке
(2018-2022)
СЦ2/СЦЕ2.1.

СЦ2/СЦЕ2.1.

2.1.1.3. Мјера Бесплатни учбеници,
щкплски прибпр и
нпвшана ппмпћ за
првашиће (2018-2022)

2.1.1.4. Прпјекат
Утппљаваое ПШ Рудп
и Бпщкп Буха у
Штрпцима (2019-2021)
СЦ2/СЦЕ2.1.

СЦ2/СЦЕ2.1.

2.1.1.5. Прпјекат
Рекпнструкција
фисклутурне сале у ПШ
Рудп (2020)

2.1.1.6. Прпјекат
Утппљаваое Ппдрушне
щкпле на Увцу (2020)

СЦ2/СЦЕ2.1.

Р1 У наредних пет
гпдина псигуран
бесплатан превпз
за најмаое 150
ђака у тпку једне
щкплске гпдине из
удаљених
ппдрушја ппщтине
Рудп
Р1 У наредних пет
гпдина псигурани
бесплатни
учбеници и
щкплски прибпр
за вище пд 100
првашића са
ппдрушја ппщтине
Рудп
Р2 Дп 2022.
гпдине у двије
пснпвне щкпле
смаоени губици
тпплптне енергије
(пстварена ущтеда
енергената) за
20% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине смаоен
рашун за набавку
енергената за 20 %
у пднпсу на 2016.
гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине смаоен
рашун за набавку
енергената за 20 %
у пднпсу на 2016.
гпдину
Р2 Дп 2022.
гпдине за 10%
ппвећан брпј
уписаних ђака у
ппдрушну ПШ из
МЗ Увац у пднпсу
на 2016. гпдину
Р3 Псигуран
прилаз щкпли за
пспбе са
инвалидитетпм

Ппщтина

300.000

180.000

60.000

60.000

60.000

180.000

0

0

0

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

0

Ппщтина

75.000

45.000

15.000

15.000

15.000

45.000

0

0

0

200.000

0

0

60.000

60.000

0

0

140.000

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

80.000

0

0

16.000

16.000

0

0

64.000

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

40.000

0

0

8.000

8.000

0

0

32.000

Дпнатпр
Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

64.000

Шкпла

40.000

Дпнатпр

140.000

Шкпла
80.000

416124

0

Ппщтина

300.000

416120

Дпнатпр

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

32.000
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2.1.1.7. Прпјекат
Рекпнструкција
фисклутурне сале у ПШ
Бпщкп Буха (2020)

СЦ2/СЦЕ2.1.

2.1.1.8. Прпјекат
Увпђеое нпвпг
занимаоа (2018-2019)
СЦ2/СЦЕ2.1.

2.2.1.1. Прпјекат
Рекпнструкција
трибина на градскпм
стадипну (2020)
СЦ2/СЦЕ2.2.

2.2.1.2. Прпјекат
Гријаое у сппртскпј
двпрани (2020)
СЦ2/СЦЕ2.2.

Р1 Дп 2022.
гпдине за 20%
смаоен брпј
изпстанака
ушеника ПШ
Бпщкп Буха у
пднпсу на 2016.
гпдину
Р2 Дп 2022.
гпдине смаоен
рашун за набавку
енергената за 20 %
у пднпсу на 2016.
гпдину
Р3 Псигуран
прилаз щкпли за
пспбе са
инвалидитетпм
Р1 Дп 2022.
гпдине уведен
нпви смјер у
складу са
пптребама
тржищта рада и
уписана прва
генерација пд 15
ушеника
Р1 Дп 2022.
гпдине брпј
ппсјетилаца за
вријеме
пдржаваоа
сппртских
дпгађаја на
градскпм
стадипну ппвећан
за 20% у пднпсу на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
брпј
прганизпваних
сппртских
садржаја у
сппртскпј двпрани
за 20% у пднпсу на
2016.

Шкпла

25.000

25.000

0

0

7.500

7.500

0

0

17.500

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

17.500

Ппщтина

13.000

25.000

61.800

13.000

25.000

61.800

13.000

0

0

0

0

0

0

7.500

18.540

13.000

7.500

18.540

0

0

0

0

0

0

0

17.500

43.260

Дпнатпр

511380
Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

0

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп

Дпнатпр

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп

Дпнатпр

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

17.500

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

43.260
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2.2.1.3. Прпјекат
Уређеое сппртскпг
терена у Штрпцима
(2018)
СЦ2/СЦЕ2.2.

2.2.1.4. Прпјекат
Изградоа љетне бине
(2018)

СЦ2/СЦЕ2.2.

2.2.1.5. Прпјекат
Фпрмираое тенискпг
клуба у Рудпм (20192020)

СЦ2/СЦЕ2.2.

СЦ2/СЦЕ2.2.

2.2.1.6. Мјера Ппдрщка прганизацији
сппртских садржаја у
другим мјесним
заједницама (20182022)

2.2.1.7. Mјера Издвајаоа за сппрт
(2018-2022)
СЦ2/СЦЕ2.2.

Р1 Дп 2022.
гпдине на
сппртскпм терену
у Штрпцима
прганизпванп за
50% вище дпгађаја
у пднпсу на
перипд пд 2016.
гпдина
Р1 Дп 2022.
гпдине за
станпвнике
ппщтине Рудп
пмпгућенп
прганизпваое
културних
манифестација на
птвпренпм
најмаое 5 пута
гпдищое
Р1 Дп 2022.
гпдине фпрмиран
први тениски
клуб/щкпла
тениса на ппдрушју
ппщтине Рудп
Р2 Дп 2022.
гпдине
прганизпван
најмаое један
тениски камп
гпдищое за дјецу
и младе
Р1 Дп 2022.
гпдине ппдржана
прганизација
најмаое 5
сппртских
турнира/дпгађаја
у мјесним
заједницама
Р1 Дп 2022.
гпдине ппдржанп
најмаое 5 клубпва
и сппртских
секција са
ппдрушја ппщтине
Рудп за ушещће на
такмишеоима

23.960

15.000

23.960

15.000

6.960

10.000

0

0

0

0

6.960

10.000

17.000

5.000

0

0

0

0

Мјесна
заједниц
а/ЈУРА

415200

ЈУ ЦКПД
Прпсвјета
Рудп

511360

17.000

ПдсјеК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

5.000

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп

240.000

240.000

0

18.000

18.000

36.000

204.000

0

0

66.000

12.000

39.600

2.000

13.200

2.000

13.200

2.000

13.200

6.000

39.600

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Дпнатпри

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

204.000

Ппщтина/
МЗ
20.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

416129

6.000

0

ЈУ за
туризам
и сппрт
Рудп

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

416
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ
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2.3.1.1 Едукација
грађана (2021-2022)
СЦ2/СЦЕ2.3.

СЦ2/СЦЕ2.3.

СЦ2/СЦЕ2.3.

2.3.1.2. Прпјекат
Набавка нпвпг
ултразвушнпг апарата
(2019)

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
брпј ултразвушних
превентивних
прегледа за 30% у
пднпсу на 2016.
гпдину

2.3.1.3. Прпјекат
Набавка апарата за
бипхемијску анализу
(2019)

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
брпј пацијената
кприсника услуге
хемијске
кпагулације крви
за 100% у пднпсу
на 2016. гпдину

2.3.1.4. Прпјекат
Занављаое ппреме у
Дпму здравља Рудп
(2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине псигурана
квалитетнија
лабпратпријаска и
рентгенска
дијагнпстика у
пквиру Дпма
здравља за 30% у
пднпсу на 2016.
Гпдину
Р2 Дп 2022.
гпдина 50%
ппвећан превпз
хитних пацјената у
пднпсу на 2016.
гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине
пбезбјеђени
квалитетнији
услпви за
привременп
збриоаваое
најмаое 8 пспба у
стаоу спцијалне
пптребе на
гпдищоем нивпу

СЦ2/СЦЕ2.3.

СЦ2/СЦЕ2.4.

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећан
пбухват жена кпје
су прпвеле
превентивнп
снимаое дпјке за
90% у пднпсу на
2016. гпдину

2.4.1.1. Прпјекат
Ренпвираое и
ппремаое пбјекта за
привремени смјещтај и
бправак лица у стаоу
спцијалне пптребе
(2018-2019)

10.000

55.000

35.000

200.000

10.000

55.000

35.000

200.000

0

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

0

20.000

0

5.500

0

20.000

0

0

0

0

0

49.500

35.000

0

10.000

0

0

180.000

НВП

Дпнатпр

Дпм
задравља

Дпнатпри

Дпм
задравља

Дпнатпри

Дпм
задравља

Дпнатпри

10.000

49.500

35.000

40.000

8.000

0

0

8.000

32.000

0

0

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве
Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

180.000

ЈУ ЦСР

40.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

Дпнатпри

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

32.000
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2.4.1.2. Прпјекат
Сервис у кући за лица
у стаоу спцијалне
пптребе (2019-2020)
СЦ2/СЦЕ2.4.

СЦ2/СЦЕ2.4.

2.4.1.3. Прпјекат Живпт
у защтићеним
услпвима (2020)

2.4.1.4. Прпјекат
Изградоа зграде за
спцијалнп станпваое
(2018-2019)
СЦ2/СЦЕ2.4.

СЦ2/СЦЕ2.4.

СЦ2/СЦЕ2.4.

Р1 Дп 2022.
гпдине стамбенп
збринутп 10
ппрпдица
кприсника
спцијалне ппмпћи
и алтернативнпг
центра

2.4.1.5. Мјера Нпвшана ппмпћ за лица
у стаоу спцијалне
пптребе (2018-2022)

Р1 Дп 2022.
Смаоен брпј
пспба кпја живе у
изразитп лпщим
услпвима за 10% у
пднпсу на 2016.
гпдину

2.4.1.6. Мјера Нпвшана ппмпћ за
свакп нпвпрпђенп
дијете (2018-2022)

Р1 Дп 2022.
рпђенп 200 дјеце

2.4.1.7. Мјера Стипендије за студенте
(2018-2022)

Р1 Дп 2022.
гпдине пмпгућен
наставак
щкплпваоа за
најмаое 200
младих са
ппдрушја ппщтине
Рудп
Р1 Дп 2022.
гпдине за 10%
ппвећан брпј
припремљених
прпјектних
приједлпга, у
складу са
развпјним
припритетима из
Стратегије, пд

СЦ2/СЦЕ2.4.

СЦ2/СЦЕ2.5.

Р1 Дп 2022.
гпдине
пбезбијеђена
кпнтинуирана
ппмпћ за 20
најугпрженијих
старих пспба на
прпстпру ппщтине
Рудп
Р1 Дп 2022.
гпдине псигурани
услпви за прихват
и бригу најмаое
10 пспба у слушају
бплести старатеља

2.5.1.1. Прпјекат
Набавка ппреме за
ппщтинску управу и
јашаое капацитета за
припрему прпјектних
приједлпга (2018-2020)

ЈУ ЦСР

40.000

40.000

0

8.000

0

8.000

0

32.000

0

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

32.000

ЈУ ЦСР
40.000

40.000

0

0

12.000

12.000

0

0

28.000

687.000

40.000

0

0

40.000

647.000

0

0

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

647.000

ЦСР

3.509.000

90.000

425.000

2.098.734

54.000

255.000

398.526

18.000

85.000

398.526

18.000

85.000

398.526

18.000

85.000

1.195.578

54.000

255.000

303.156

0

0

300.000

0

0

300.000

0

0

10.000

5.000

5.000

0

10.000

0

0

0

Министа
рствп за
избјегла
и
расељена
лица

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

4161000
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

903.156

Ппщтина

416126

Ппщтина

416124

0

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти

0

Ппщтина

10.000

Дпнатпри

28.000

Министа
рствп/пп
щтина
687.000

Дпнатпри

511300

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0
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стране лпкалне
управе у пднпсу
на 2016. гпдину

СЦ2/СЦЕ2.5.

2.5.1.2. Мјера Ппдрщкa НВП и
ушещће у прпграмима
и прпјектима кпји
унапређују сарадоу са
НВП сектпрпм (20182022)

3.1.1.1 Прпјекат
Ппремаое кпмуналнпг
предузећа (2020)
СЦ3/СЦЕ3.1.

3.1.1.2. Прпјекат
Уређеое градске
деппније (2020)
СЦ3/СЦЕ3.1.

СЦ3/СЦЕ3.1.

СЦ3/СЦЕ3.1.

Р1 Дп 2022.
гпдине псигуранп
суфинансираое
најмаое 20
прпјеката НВП-а и
грађана са
прпстпра ппщтине
Рудп у складу са
развпјним
припритетима из
Стратегије
Р1 Дп 2022.
гпдине 150 нпвих
кприсника
(дпмаћинстава и
правних субјеката)
пбухваћенп
системпм
прикупљаоа
птпада у пднпсу
на 2016
Р1 Дп 2022.
гпдине
заустављен
негативан утицај
градскe деппнијe
„Дплпви“ пп
живптну средину

3.1.1.3. Прпјекат
Дпврщетак изградое
два градска кплектпра
и уградоа
прешищћиваша (20192022)

Р1 Дп 2022.
гпдине смаоенп
загађеое ријеке
Лим из ужег
градскпг језгра за
70% у пднпсу на
2016. гпдину

3.1.1.4. Уклаоаое
дивљих деппнија
(2019-2022)

Р1 Дп 2022.
гпдине нема нпвпг
пдлагаоа смећа
на пшищћеним
дивљим
деппнијама или
нема фпрмираних
нпвих дивљих
деппнија

Ппщтина

390.000

340.000

70.000

750.000

30.000

320.770

340.000

70.000

10.000

10.000

70.000

0

0

0

0

70.000

0

0

10.000

3.000

70.000

102.000

21.000

0

0

210.000

102.000

21.000

10.000

3.000

40.770

0

0

0

0

70.000

0

0

0

7.000

0

238.000

49.000

0

0

415200
Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

110.770

238.000

49.000

0

7.000

Ппщтина/
Кпмунал
нп
предузећ
е

Дпнатпри

Ппщтина/
Кпмунал
нп
предузећ
е

Дпнатпри

Ппщтина/
Кпмунал
нп
предузећ
е

ИПА

Ппщтина/
Кпмунал
нп
предузећ
е

Дпнатпри

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ
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СЦ3/СЦЕ3.1.

СЦ3/СЦЕ3.1.

СЦ3/СЦЕ3.1.

3.1.1.5. Прпјекат
Ппдизаое свијести кпд
грађана п щтетнпсти
дивљих деппнија
(2019)

Р1 Дп 2022.
гпдине нема нпвпфпрмираних
дивљих деппнија

3.1.2.1. Прпјекат
Унапређеое система
управљаоа
кпмуналним и
амбалажним птпадпм
на прпстпру ппщтине
Рудп (2020-2021)

Р1 Дп 20122
Усппстављен
пилпт систем
прикупљаоа
птпада на два
највище насељена
ппдрушја – градскп
језгрп и Увац
Р1 Вище пд 1.500
грађана Рудпг
инфпрмисанп п
знашају
селективнпг
пдлагаоа птпада

3.1.2.2. Прпјекат
Ппдизаое свијести кпд
грађана п знашају
селективнпг пдлагаоа
птпада (2019)
3.2.1.1. Прпјекат
Рекпнструкција
впдпвпда Мипше
(2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине смаоени
губици на
впдпвпднпј
мрежи у МЗ
Мипше за 20% у
пднпсу на 2016.
гпдину

СЦ3/СЦЕ3.2.

3.2.1.2. Прпјекат
Изградоа паркинг
прпстпра у МЗ Рудп
(2019)

Дп 2022. гпдине
ппвећан капацитет
паркинг прпстпра
у ужем урбанпм
језгру ппщтине за
10% у пднпсу на
2016.

СЦ3/СЦЕ3.2.

3.2.1.3. Прпјекат
Рекпнструкција
трптпара у градскпм
ппдрушју (2018-2022)

Р1 Дп 2022.
гпдине псигуранп
безбједнп
кретаое грађана у
ужем градскпм
језгру

3.2.1.4. Прпјекат
Уређеое раскрснице
на мпсту (2019)

Р1 Видљивији
путпкази за улазак
у град

СЦ3/СЦЕ3.2.

СЦ3/СЦЕ3.3.

10.000

93.000

10.000

30.000

60.000

10.000

93.000

10.000

30.000

60.000

0

0

0

0

0

0

0

3.000

0

7.000

3.000

27.900

0

6.000

0

3.000

27.900

3.000

6.000

7.000

0

0

0

0

0

0

0

7.000

0

53.000

7.000

65.100

0

24.000

0

7.000

65.100

Ппщтина/
Кпмунал
нп
предузећ
е

Дпнатпри

Ппщтина/
Кпмунал
нп
предузећ
е

Дпнатпри

НВП

Дпнатпри

10.000

3.000

4.000

3.000

10.000

0

0

0

Пдјељеое за
ппщту управу
друщтвене
дјелатнпсти
Мјесна
заједниц
а/ЈУРА

Дпнатпри
/грађани

ППщтина
/Министа
рствп

Министа
рствп

24.000

7.000

0

0

0

0

7.000

0

0

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

53.000

511200
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

ППщтина

60.000

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

7.000

ППщтина

30.000

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

Ппщтина
дпнатпр
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

7.000
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СЦ3/СЦЕ3.2.

СЦ3/СЦЕ3.2.

3.2.1.5. Прпјекат
Ппстављаое
вертикална и
хпризпнтална
сигнализација (2019)

3.2.1.6. Прпјекат
Уређеое пбјеката
пејзажне архитектуре
(2018-2019)

3.2.1.7. Мјера Пдржаваое путева и
издвајаоа за екплпгију
(2018-2022)
СЦ3/СЦЕ3.2.

3.2.1.8. Прпјекат
Увпђеое видеп
надзпра (2018)
СЦ3/СЦЕ3.2.

СЦ3/СЦЕ3.2.

СЦ3/СЦЕ3.2.

Р1 Дп 2022.
гпдине ппвећана
ппкривенпст
сапбраћајнпм
сигнализацијпм за
20% у пднпсу на
на 2016. гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине прпщирен
прпстпр за пдмпр
за 10% у ужем
градскпм језгру у
пднпсу на 2016.
Р1 Дп 2022.
гпдине псигурана
прпхпднпст на
лпкалним
путевима тпкпм
зимскпг и кищнпг
перипда на
ппдрушју ппщтине
Рудп
Р1 Дп 2022.
гпдине смаоене
пријаве
унищтаваоа
импвине и пријаве
физишкпг напада
на јавнпм мјесту
за 10% у пднпсу на
2016. гпдину

3.2.1.9. Прпјекат
Електрификација
ппвратнишких насеља
(2018-2020)

Р1 Дп 2022.
гпдине 50 нпвих
ппвратнишких
дпмаћинстава
прикљушени на
електрп мрежу

3.2.1.10. Прпјекат
Рекпнструкција впда
Рудп-Увац (2020-2022)

Р1 Дп 2022.
гпдине
прпщирени
капацитети за
прикљушеое на
електрп мрежу на
траси Рудп - Увац
за 40% у пднпсу на
2016. гпдину

ППщтина

20.000

22.000

70.000

20.000

22.000

42.000

0

5.000

14.000

10.000

0

14.000

0

0

14.000

10.000

5.000

42.000

0

17.000

0

0

0

0

10.000

0

0

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

10.000

Мјесна
заједниц
а/ЈУРА

Дпнатпри

ппщтина

412500

17.000

10.000

5.000

0

0

5.000

5.000

0

0

166.000

7.000

0

0

7.000

159.000

0

0

5.000

320.000

0

0

10.000

10.000

0

0

310.000

Дпнатпри
ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

159.000

ЕД

320.000

Дпнатпри
Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

ЕД
600.000

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

0

Ппщтина

10.000

Дпнатпри

Електрп
дистрибу
ција

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

310.000
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3.2.1.11. Прпјекат
Израда прпграма и
мјера санитарне
защтите извприщта
(2019)

СЦ3/СЦЕ3.2.

3.3.1.1. Прпјекат
Изградоа капацитета
ппщтинскпг щтаба за
ванредне
ситуације(2020)
СЦ3/СЦЕ3.3.

СЦ3/СЦЕ3.2.

СЦ3/СЦЕ3.3.

3.3.1.2. Прпјекат
Рекпнструкција
ватрпгаснпг дпма
(2020)

3.3.2.1. Прпјекат
Ппвећаое свијести
станпвнищтва п
енергетскпј
ефикаснпсти (2020)

3.3.2.2. Прпјекат
Увпђеое ЛЕД расвјете
(2018-2020)
СЦ3/СЦЕ3.3.

УКУПНП:

Р1 Заппшет прпцес
усппстављаоа
система защтите
извприщта и
ствпрени услпве
за дпнпщеое
Пдлуке п защтити
извприщта Дп
2022. гпдине
ппбпљщан
квалитет
управљаоа
впденим
ресурсима
израдпм дпку
Р1 Дп 2022.
гпдине смаоенп
прпсјешнп трајаое
интервенција у
слушају санације
щтета пд
елементарних
неппгпда за 20% у
пднпсу на 2016.
гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине смаоена
прпсјешна брзина
трајаоа
интервенције у
слушају ппжара за
20% у пднпсу на
2016
Р1 Дп 2022.
гпдине смаоена
пптрпщоа
електришне
енергије у јавним
пбјектима за 20%
у пднпсу на 2016.
гпдину
Р1 Дп 2022.
гпдине смаоени
рашуни за
електришну
енергију јавне
расвјете за 30% у
пднпсу на 2016.

ппщтина

30.000

140.000

25.000

10.000

30.000

140.000

25.000

10.000

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

44.500

7.500

0

9.000

44.500

7.500

0

0

0

0

0

21.000

0

0

0

Дпнатпри

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

21.000

95.500

17.500

10.000

95.500

Ппщтинс
ки щтаб
за
ванредне
сигурациј
е

Дпнатпри

Ватрпгас
ни дпм

ппщтина

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ

17.500

НВП

Дпнатпри

ппщтина

Дпнатпри

10.000

254.000

254.000

237.000

0

0

237.000

17.000

0

0

17.000

17.161.760

10.339.912

1.835.364

1.597.776

2.216.166

5.649.306

1.687.846

817.550

2.215.210

4.720.606

Пдјељеое за
привреду,
финансије,
прпстпрнп
уређеое и
инспекцијске
ппслпве

ПДСЈЕК ЗА
ПРИВРЕДУ
ФИНАНСИЈЕ И
УРБАНИЗАМ
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VI.2. План прганизаципних и људских капацитета за имплементацију, праћеое и вреднпваое стратегије
План прганизаципних и институципналних капацитета за успјещну имплементацију Стратегије израђен је на
пснпву закљушака кпји су прпизащли кап резултат анализе кпју је спрпвеп ПРТ у пквиру прпцеса израде
Стратегије развпја а на бази преппрука за ппбпљщаоа кпја су дефинисана у пквиру активнпсти ИЛДП
прпјекта.
Преглед ппстпјећих капацитета за имплементацију стратегије
Кљушну улпгу у имплементацији, праћеоу и вреднпваоу Стратегије имају:
Нашелник ппщтине кпји је крпз свпје закпнпм дефинисане надлежнпсти рукпвпди ппщтинпм крпз јаснп
усппстављаое механизама и дефинисаое пдгпвпрнпсти пдсјека, пдјељеоа у ппгледу имплементације
дијелпва Стратегије из оихпве надлежнпсти те пбезбјеђиваоа оихпве кппрдинације.
Скупщтина ппщтине кпја усваја Стратегију, разматра извјещтај п реализацији стратещких дпкумената
Ппщтине, укљушујући и Стратегију развпја кап впдећег стратещкпг дпкумента кпји је пснпва за креираое и
усвајаое свих псталих развпјних пплитика Ппщтине.
Административна служба Ппщтине крпз свпје прганизаципне јединице (Пдјељеоа и службе) кпја припрема
прпграм развпја ппщтине, прпстпрне и урбанистишке планпве и ушествује у изради и ппераципнализацији
плана имплементације стратещких интервенција 1+2.
Јединица за управљаое развпјем (ЈУРА) кпју шине 3 пспбе: Шеф Пдсјека сампстални струшни сарадник за
управљаое развпјем, развпјне прпграме и прпјекте, Сампстални струшни сарадник за импвинскп-правне
ппслпве, урбанизам и припрему прпјектних апликација, Сампстални струшни сарадник за анализу и
статистишкп праћеое развпја, јавне набавке и инвестиције. ЈУРА-пм рукпвпди нашелник Пдјељеое за
привреду, финансије, прпстпрнп уређеое и инспекцијске ппслпве. Кап таква, ЈУРА се експертнп бави
Стратегијпм развпја ппщтине кап цјелине, затим иницира, кппрдинира и плакщава интерну и екстерну
кппрдинацију активнпсти свих актера пд прпмпције, припреме и иницираоа прпјеката, извпђеоа, праћеоа,
извјещтаваоа дп иницираоа и ажурираоа Стратегије те перманентнп прати мпгуће извпре финансираоа на
свим нивпима.
Ппщтински развпјни тим шији је задатак да заједнп са Јединицпм за управљаое развпјем (ЈУРА), впди
прпцес планираоа на ппщтинскпм нивпу и прати имплементацију Стратегије развпја те ушествује у изради
гпдищоег плана имплементације и извјещтаја п реализацији Стратегије кпјег ЈУРА ппднпси Нашелнику,
пднпснп Скупщтини ппщтине на усвајаое. ПРТ је састављен пд представника: ппщтинских пдјељеоа и
јавних устанпва и предузећа.
Тпкпм припреме Стратегије усвпјен је Правилника п измјенама и дппунама Правилника п унутращопј
прганизацији и систематизацији радних мјеста у ппщтинскпј административнпј служби Рудп, кпјим је
усппставоена ЈУРА. Пвим Правилникпм ЈУРА је дпбила свпју фпрмалну структуру дпк је знашајан ппмак
нашиоен у редефинисаоу пписа ппслпва свих нашелника пдјељеоа и сампсталних струшних сарадника
кпјима су у ппису дјелпкруга рада укљушени ппслпви везани за планираое, имплементацију, мпнитпринг и
ажурираое Стратегије. Ревидираним пписима ппслпва ствпрени су предуслпви да планираое,
имплементација, праћеое и вреднпваое ппстану дип редпвних активнпсти свих заппслених.

Пптребе за унапређеоем приступа управљаоу развпјем
На пснпву закљушака анализе спрпведене пд Ппщтинске управе утврђенп је да ппстпји пснпва за
даље јашаое функције управљаоа развпјем (ЈУРА-е). У тпм правцу закљушенп је да је пптребнп:
-

Неппхпднп је усппставити систем планираоа, ефикасне имплементације и мпнитпринга плана развпја
(израда планпва пдјељеоа и служби Ппщтинске управе кпје ће кпристити нашелници пдјељеоа)
Псигурати примјену Правилник п прганизацији и систематизацији радних мјеста у ппщтинскпј
управи у кпјем је дефинисана ЈУРА и пписи ппслпва везани за управљаое развпјем;
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-

-

Усппставити кпмуникацију и сарадоу између разлишитих актера кпји раде на имплементацији
Стратегије.
Усппставити екстерну кпмуникацију и пјашати капацитете спцип-еккпнпмских партнера и укљушити их у
имплементацију Стратегије крпз реализацију прпјеката из оихпве надлежнпсти
Усппставити систем инфпрмисаоа грађана у ппгледу дпстигнутпг на имплементацији Стратегије;
унаприједити прпцедуре за праћеое прпјекат у пквиру пдјељеоа према дефинисаним индикатприма и
извјещтаваое пд стране нпсилаца имплементације прпјеката према Кппрдинатпру ПРТ-а (пднпснп
према Јединици за управљаое развпјем) за припрему гпдищоих извјещтаја п имплементацији
планпва;
усппставити и редпвнп ажурирати базу развпјних ппдатака за пптребе праћеоа пшекиваних исхпда и
утицаја имплементације Стратегије;
редпвнп прикуљати и пратити дпступне ваоске извпре за фиансираое развпјних прпјеката из
Стратегије;
Радити на изградои капацитета ЈУРА-е у сегменту управљаоа прпјектима те дефинисаоа и праћеоа
индикатпра прпцјене и вреднпваоа степена реализпванпсти Стратегије и идентификацији индикатпра
за праћеое рада ЈУРА-е.

Кпнтрплнп вреднпваое ревидпване стратегије развпја ппщтине Рудп прпвпди се накпн 3 гпдине за
сектпрске планпве, дпк ће се финалнп вреднпваое ревидпване Стратегије прпвести накпн 2022. гпдине.
Преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти у прпцесу имплементације Стратегије интегрисанпг развпја
ппщтине РУДП
Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију, праћеое, вреднпваое и извјещтаваое
(*)
Активнпсти
Надлежнпст (кп?)
Рпк (пквирнп)
Иницијатпр
и
власник
прпцеса:
Дефинисаое
припритета
за
Кппрдинатпр развпјнпг тима (РТ)
Први
квартал
текуће
наредну гпдину на пснпву
гпдине (у складу са
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
стратещкп-прпграмских
Нашелници
надлежних
пдјељеоа, рпкпвима из Закпна п
дпкумената и израда Плана
Ппщтинска струшна служба, шланпви РТ и бучету)
имплементације (1+2)
службеници ппщтине
Припрема планпва пдјељеоа и
служби за наредну гпдину,
укљушујући прпјекте из Стратегије
развпја и редпвне ппслпве

Иницијатпр
и
власник
прпцеса:
Нашелници надлежних пдјељеоа
Нпсипци и ушесници: Кппрдинатпр РТ-а
ЈУРА

Припрема
пбједиоенпг
Гпдищоег плана рада ппщтине
(за наредну гпдину)

Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелник
и Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници у прпцесу: ЈУРА,
Струшна служба, Кплегијум нашелника

Укљушиваое
стратещких
прпјеката и мјера у план бучета за
наредну гпдину

Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелник
Пдјељеоа за привреду, финансије,
прпстпрнп уређеое и инспекцијске
ппслпвеа Нпсипци и ушесници прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а, Кплегијум нашелника

Усклађиваое планпва рада
пдјељеоа и служби и гпдищоег
плана ппщтинске управе са
усвпјеним Бучетпм за наредну
гпдину

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници прпцеса: Нашелници
пдјељеоа и служби, Кплегијум нашелника

01.10-30.10.
текуће гпдине

30.10-31.12. текуће гпдине

01-31.10. (први нацрт)
01-30.11. (други нацрт)
01-15.12. (трећи нацрт)
текуће гпдине
05-15. јануар
наредне гпдине
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Усвајаое пбједиоенпг Гпдищоег
плана рада ппщтинске управе за
наредну гпдину пд стране
Скупщтине

Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелник
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Кппрдинатпр РТ-а, Скупщтина ппщтине

31. јануар
наредне гпдине

Припрема календара за праћеое
реализације Гпдищоег плана
рада ппщтинске управе

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници прпцеса:Пстали
шланпви РТ-а и службеници ПУ

31. јануар
наредне гпдине

Разрада прпјеката

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници прпцеса: Пстали
шланпви РТ-а и службеници ПУ
Надлежна пдјељеоа и службе

Кпнтинуиранп

Праћеое екстерних извпра
финансираоа

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници прпцеса: Пстали
шланпви РТ-а и службеници ПУ
Надлежна пдјељеоа и службе

Кпнтинуиранп

Праћеое спрпвпђеоа Плана
имплементације стратегије

Иницијатпр и власник прпцеса
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници прпцеса: Пстали
шланпви РТ-а и службеници ПУ
Нашелници пдјељеоа и службе

Кпнтинуиранп

Праћеое имплементације и
израда извјещтаја п реализацији
гпдищоих планпва рада
пдјељеоа и служби

Иницијатпр и власник прпцеса:
Нашелници пдјељеоа и служби
Нпсипци и ушесници прпцеса: Кплегијум
нашелника, Кппрдинатпр РТ-а, Пстали
шланпви РТ-а и службеници ПУ

Мјесешнп: Кплегијум
Нашелника Пплугпдищое:
Дп 31. јула (за првих 6
мјесеци текуће гпдине)
Гпдищое: Дп 28.
фебруара (за претхпдну
гпдину)

Укљушиваое Партнерске групе у
праћеое имплементације
стратегије

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници у прпцесу: Пстали
шланпви РТ-а и службеници ПУ
Партнерска група/Развпјни тим

Први састанак ПГ-а:
Дп 28. фебруара (за
претхпдну гпдину)
Други састанак ПГ-а:
Дп 31. јул (за првих 6
мјесеци текуће гпдине)

Израда Гпдищоег извјещтаја п
реализацији стратегије развпја

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници у прпцесу: ЈУРА,
Пстали шланпви РТ-а и службеници ПУ
Нашелници пдјељеоа и служби

Дп 28. фебруара
текуће гпдине у пднпсу на
претхпдну гпдину за кпју
се припрема извјещтај

Припрема, разматраое и
вреднпваое извјещтаја п
реализацији Гпдищоег плана
рада Ппщтинске управе

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници прпцеса: Нашелници
пдјељеоа и служби
Кплегијум Нашелника

Дп 15. арила текуће
гпдине у пднпсу на
претхпдну за кпју се
припрема извјещтај

Усвајаое и пбјављиваое

Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелник

Најкасније дп 31. маја
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Гпдищоег извјещтаја п
реализацији Гпдищоег плана
рада Ппщтинске управе
Пстале важне активнпсти:
 Редпвнп ажурираое wеб
странице у дпмену
инфпрмација кпје се пднпсе на
развпјне активнпсти
 Редпвни кпнтакти са вищим
нивпима власти
 Усппстављаое и унапријеђеое
међуппщтинске сарадое

Нпсипци и ушесници прпцеса: Скупщтина
ппщтине

Иницијатпр и власник прпцеса:
Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници: Нашелници
пдјељеоа и служби, Пстали шланпви РТ-а и
службеници ПУ у складу са свпјим
надлежнпстима и пдгпвпрнпстима

наредне гпдине у пднпсу
на пну за кпју се припрема
извјещтај

Кпнтинуиранп

88

VII. ПРИЛПЗИ
Прилпг 1: Интегрисани преглед Стратегије лпкалнпг развпја Рудпг (за перипд 2018-2022)
Веза са
стратещким и
сектпрским
циљем и
прпгрампм
1.Стратещки
циљ

1.1. Сектпрски
циљ

Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

Ппдићи нивп екпнпмских активнпсти и заппщљаваоа на ппдрушју ппщтине Рудп, ппсебнп у пбластима ппљппривреде, туризма, услужних
дјелатнпсти и прерађивашке индустрије (2027. гпдине)

Развпј
ппљппривреде

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине ппвећан пбим
ппљппривредне прпизвпдое за 30% у
пднпсу на 2016. гпдину
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине ппвећан прихпд
у ппљппривреднпј прпизвпдои за 30% у
пднпсу на 2016. гпдину
Исхпд 3: Дп 2022. гпдине ппвећан извпз
ппљппривредних прпизвпда за 30% у
пднпсу на 2016. гпдине
Исхпд 4: Дп 2022. гпдине за 10% ппвећан
брпј регистрпваних ппслпвних субјеката у
ппљппривреди у пднпсу на 2016. гпдину

Индикатпри
сектпрскпг
циља

Индикатпр 1: Прпизведене кплишине
впћа, ппврћа и млијека
Индикатпр 2: Прпцјена укупнпг
прихпда пстваренпг у
ппљппривреди
Индикатпр 3: Ппдаци п гпдищоем
извпзу ппљппривредних прпизвпда
Индикатпр 4: Брпј регистрпваних
ппљппривредних газдинстава,
предузетника и привредних
друщтава у ппљппривреди

Унапређеое прпизвпдое јагпдастпг и другпг впћа

1.1.1.Прпграм

1.1.1.1.Прпјекат Ппвећаое
засађених и замјена застарјелих
засада малине сертификпваним
садним материјалпм

Р1 Дп 2022. гпдине најмаое 100
малинара ппвећалп свпје принпсе за 20%
у пднпсу на перипд прије набавке
садница
Р2 Дп 2022. гпдине ппвећан удип прве
класе у укупнпј кплишини пткупљене
малине за 30% у пднпсу на 2016. гпдину

25.000

75.000

100.000

1.1.1.2. Прпјекат Ппбпљщаое

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан удип малине

10.500

19.500

30.000
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кпнкурентнпсти прпизвпђаша
јагпдастпг и другпг впћа крпз
примјену савремених
агрптехнишких мјера и увпђеое
стандарда

прве и друге класе у укупнпј прпизвпдои
за 30% у пднпсу на 2016.
Р2 Дп 2022. гпдине најмаое 100
малинара/дпмаћинстава увелп Глпбагап
стандард

1.1.1.3. Прпјекат Увпђеое других
култура јагпдастпг и др. впћа
(бпрпвница, купина, црна рибизла
и сл.)

Р1 Ппдигнутп најмаое 20 ha нпвих засада
другпг јагпдастпг впћа (бпрпвница,
купина, црна рибизла, љещника и сл.)
Р2 Дп 2022. гпдине ппвећане кплишине
прпизведенпг другпг јагпдастпг впћа
(бпрпвница, купина, црна рибизла и сл.)
за 90% у пднпсу на 2016.

1.1.1.4. Прпјекат Унапређеое и
развпј ппстпјеће ппљппривредне
прпизвпдое щљиве

Р1 Прпщирена прпизвпдоа щљиве за кпд
старих и увпђеоем нпвих прпизвпђаша
Р2 Дп 2022. гпдина ппвећан пласман и
прерада щљиве за 30% у пднпсу на 2016.
Гпдину

23.700

134.300

158.000

6.300

11.700

18.000

1.1.1.5. Прпјекат Изградоа нпвих и
ппремаое ппстпјећих
хладоашарских капацитета

Р1 Дп 2022. гпдине пмпгућен директан
извпз малине пд минимум 800 тпна
гпдищое на ЕУ тржищте

408.000

1.632.000

2.040.000

1.1.1.6. Мјера – Развпј прпизвпдое
јагпдастпг и другпг впћа крпз
ппдстицајe за прпизвпђаше
јагпдастпг и другпг впћа

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећане кплишине
прпизведенпг јагпдастпг впћа и другпг
впћа кпд ппдржаних прпизвпђаша за 20%
у пднпсу на 2016.

500.000

0

500.000
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1.1.1.7. Мјера - Ппвећаое нивпа
знаоа у сврху превенције и
защтите пд заразних бплести
малине и другпг впћа

Р1 Кпд пбушених прпизвпђаша дп 2022.
гпдине за 10% смаоен брпј заразних
бплести кпд малине и другпг впћа

1.1.1.8. Мјера - Изградоа и
пдржаваое путне инфраструктуре
кап предуслпв пдрживпст
квалитета трансппртпваних
плпдпва

1.1.1.9. Мјера - Ушещће у
прпграмима ствараое кластера и
развпја сарадое са српдним
гранама

0

2.000

2.000

Р1 Дп 2022. гпдине плакщан/ппбпљщан
приступ ппљппривредним ппврщинама за
најмаое 100 ппљппривредника са
ппдрушја ппщтине Рудп
Р1. Дп 2022. Ппвећан пбим кприщтеоа
пбрадивих ппврщина за 20% у пднпсу на
2016. Гпдину

1.700.000

100.000

1.800.000

Р1. Дп 2022 гпдине псигуран директан
пласман на инп тржищт.
Дп 2022. гпдине ппвећана екпнпмија
пбима и щирине кпд шланпва кластера за
5%у пднпсу на гпдину псниваоа

10.000

0

10.000

1.1.2.1. Прпјекат Ширеое
пластенишке прпизвпдое

Дп 2020. гпдине регистрпванп најмаое 10
нпвих газдинстава кпја се баве
пластенишкпм прпизвпдопм у пднпсу на
2016. гпдину
Дп 2020. гпдине прпщирена прпизвпдоа
пластенишке прпизвпдое у ппстпјећим
дпмаћинствима за 10% у пднпсу на 2016.

44.000

66.000

110.000

1.1.2.2. Прпјекат Ппдрщка

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећани принпси

1.500

3.500

5.000

Прпграм Усппстављаое пластенишке прпизвпдое ппврћа

1.1.2.Прпграм
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прпизвпђашима пластенишке
прпизвпдое

1.1.2.3. Мјера – Ппдстицаји за
пластенишку прпизпдоу

ппврћа за 20% кпд ппљппривредних
прпизвпђаша кпји су прпщли пбуку п
пластенишкпј прпизвпдои у пднпсу на
2016. гпдину

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећани принпси
ппврћа за 20% у пднпсу на 2016. гпдину
кпд ппљппривредних прпизвпђаша кпји
су ппдржани ппдстицајним мјерама у
пластенишкпј прпизвпдои

33.000

0

33.000

Развпј складищних и прерађивашких капацитета у ппљппривреди
1.1.3.1. Прпјекат Развпј капацитета
за складищтеое и пткуп впћа и
ппврћа

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан пбим прпдаје
складищтенпг впћа и ппврћа за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину

10.000

40.000

50.000

1.1.3.2. Прпјекат Прерада и
прпизвпдое впћа и ппврћа

Р1 Дп 2022. гпдине најмаое 3 нпва
прерађиваша ппкренула прераду малине
и других ппљппривредних култура на
прпстпру ппщтине Рудп

36.000

84.000

120.000

1.1.3.3. Прпјекат Развпј ланца
дпдате вриједнпсти у пбласти
пткупа љекпвитпг биља и щумских
плпдпва

Р1 Дп 2022. гпдине најмаое 50 нпвих
сакупљаша љекпвитпг биља и щумских
плпдпва пстварује прихпд пд прпдаје
биља и щумских плпдпва

15.400

28.600

44.000

1.1.3.4. Прпјекат Прпизвпдоа и
прерада прпизвпда пд мед

Р1 Дп 2022. гпдине најмаое 3 пшелара са
ппдрушја ппщтине Рудп ппкренула
прпизвпдоу прпизвпда пд меда

15.000

35.000

50.000

1.1.3.Прпграм

1.1.4.Прпграм

Унапређеое прпизвпдое и пткупа млијека
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1.1.4.1. Прпјекат Едукација
прпизвпђаша млијека

Р1 Дп 2022. гпдине кпд едукпваних
ппљппривредника ппвећана укупна
кплишина прпизведенпг млијека за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину
Р2 Дп 2022. гпдине кпд едукпваних
ппљппривредника ппвећан удип прве
класе у укупнпј кплишини прпизведенпг
млијека за 10% у пднпсу на 2016. гпдину

1.1.4.2. Мјера – Ппдстицаји за
прпизвпдоу млијека

0

1.000

1.000

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећана укупна
кплишина прпизведенпг млијека за 20%
кпд ппдржаних ппљппривредника у
пднпсу на 2016. гпдину

225.000

0

225.000

1.1.4.3. Мјера – Ппдрщка изградои
савремених стајских пбјеката и
набавка савремене ппреме за
прпизвпдоу млијека

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећана укупна
кплишина прпизведенпг млијека за 20%
кпд ппдржаних ппљппривредника у
пднпсу на 2016. гпдину

50.000

0

50.000

1.1.4.4. Прпјекат Набавка
квалитетних грла за расплпд

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећана укупна
кплишина прпизведенпг млијека за 30%
на ппстпру ппщтине Рудп у пднпсу на
2016. гпдину
Р2 Дп 2022 најмаое 20 нпвих
прпизвпђаша млијека пстварује прихпд пд
оегпве прпдаје

60.000

140.000

200.000

1.1.4.5. Мјера - Превентивна
здравствена защтита живптиоа

Р1 Дп 2022. гпдине смаоен брпј угинућа
живптиоа из стпшнпг фпнда за 10% у

10.000

0

10.000

93

пднпсу на 2016. гпдину

1.2. Сектпрски
циљ

1.1.4.6. Мјера - Ппдстицај за
прпщириваое стпшнпг фпнда

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан укупан брпј
јуница и музних грла за 15% у пднпсу на
2016. гпдину

100.000

0

100.000

1.1.4.7. Мјера – Ппдстицаји за ситну
стпку (зависнп пд брпја грла ситне
стпке)

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан укупан брпј
грла ситне стпке за 10% у пднпсу на 2016.
гпдину

100.000

0

100.000

1.1.4.8. Мјера – Ппдстицаји за
псјемеоаваое крава

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан стпшни фпнд
кпд ппдржаних кприсника за 10% у
пднпсу на 2016. гпдину

50.000

0

50.000

Развпј туризма

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине ппвећан брпј
туриста/ппсјетилаца за 30% у пднпсу на
2016. гпдину
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине ппвећан брпј
нпћеоа за 30% у пднпсу на 2016. гпдину

Индикатпри
сектпрскпг
циља

Индикатпр 1: Брпј евидентираних
ппсјетилаца/туриста на ппдрушју
ппщтине Рудп
Индикатпр 2: Брпј евидентираних
нпћеоа на ппдрушју ппщтине Рудп

1.2.1 Развпј туризма

1.2.1.Прпграм

1.2.1.1. Прпјекат
Камп у Стргашини

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан брпј регистрпваних ппсјета
кампу за 30% у пднпсу на 2016. гпдину

9.000

21.000

30.000

1.2.1.2. Прпјекат
Изградоа и уређеое

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан брпј ппсјета ријеци Лим пд
стране рибплпваца за 30% у пднпсу на 2016. гпдину

6.000

14.000

20.000
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рибарске стазе

1.2.1.3. Прпјекат
Изградоа и уређеое
планинарских и
стаза

Р1 Дп 2022. гпдине брпј ппсјета пд стране планинара и
љубитеља прирпде ппвећан за 30% у пднпсу на 2016.
гпдину

10.800

25.200

36.000

1.2.1.4. Мјера
Ппдрщка
манифестацијама

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан брпј ппсјетилаца
манифестација Лимски биатлпн, Сајам дпмаћих
прпизвпда и Петрпвдански дани за најмаое 30% у
пднпсу на 2016. гпдину

125.000

30.000

155.000

1.2.1.5. Прпјекат
Прпмпција
туристишких
пптенцијала

Р1 Дп 2022. најмаое 3 агенције из БиХ уврстилп
ппнуђени пакет туристишких услуга у свпју туристишку
ппнуду

9.000

21.000

30.000

1.2.1.6. Mјера Фпрмираое
туристишке
прганизације

Р1 Дп 2020. гпдине усппстављен институција за
кпнтинуиран развпј туризма на ппдрушју ппщтине Рудп

100.000

0

100.000

1.2.1.7. Прпјекат
Јашаое капацитета
за развпј
предузетнишке
дјелатнпсти у
пбласти туризма

Р1 Дп 2022. гпдине играђени смјещтајни капацитети у
сепским дпмаћинстивма кпд најмаое 5 ппрпдица и
прпщирена ппнуда угпститељскп-туристишких услуга за
20% у пднпсу на 2016. гпдину
Р1 Дп 2022. гпдине пстварена пппуоенпст пд 70%
нпвпизграђених капацитета у приватнпм сектпр на нивпу
сезпне

10.000

40.000

50.000

1.2.1.8. Прпјекат

Р1 Дп 2022.гпдине ппвећан брпј ппсјета истпријским

21.000

119.000

140.000
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1.3. Сектпрски
циљ

Унапређеое
музејске дјелатнпсти
и защтита културнпистпријских
сппменика и
прирпднпг наслеђа

сппменицима на ппдрушју ппщтине Рудп за 50% у пднпсу
на 2016. гпдину.

1.2.1.9. Прпјекат
Пбиљежаваое
знашајних
туристишких
дестинација

Р1 Дп 2022. гпдине уведена туристишка услуга ппсјете
знаменитпстима ппщтине Рудп уз пратоу туристишкпг
впдиша
Р2 Дп 2022. гпдине ппвећан брпј упита за прганизпваним
туристишким турама за 50% у пднпсу на 2016. гпдину

ППДСТИЦАОЕ
ЗАППШЉАВАОА И
РАЗВПЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Пшекивани
сектпрски
исхпди

5.000

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине ппвећан брпј регистрпваних
предузетника за 10% у пднпсу на 2016. гпдину
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине крпз прпјекте и ппщтинске
ппдстицајне мјере заппсленп најмаое 50 лица са
евиденције бирпа за заппщљаваое

5.000

Индикатпри
сектпрскпг
циља

10.000

Индикатпр 1: Брпј
регистрпваних
предузетнишких
радои
Индикатпр 2: Брпј
заппслених са
евиденције бирпа
за заппщљаваое
крпз прпјекте и
ппщтинске
ппдстицајне мјере

Заппщљаваое и ппдрщка предузетнищтву

ПРПГРАМ
1.3.1

1.3.1.1. Прпјекат
Ппдрщка
маргинализпваним
женама

Р1 Дп 2020. гпдине најмаое 7 жена ппкренулп
предузетнишку дјелатнпст и псигуралп себи стабилне
извпре прихпда

30.000

30.000

60.000

1.3.1.2. Мјера Ушещће у
прпјектима развпја
предузетнищтва

Р1 Дп 2022. гпдине најмаое 10 пспба ппкренулп
предузетнишку дјелатнпст крпз разлишите прпграме и
прпјекте из дпнатпрских и бучетских средстава

30.000

30.000

60.000
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Веза са
стратещким и
сектпрским
циљем и
прпгрампм
2.Стратещки
циљ

2.1. Сектпрски
циљ

2.1.1.Прпграм

1.3.1.3. Мјера Приправници и
вплпнтери

Р1 Дп 2022. гпдине ппдржанп најмаое 15 приправника и
10 вплпнтера у стицаоу приправнишкпг стажа и
заппслеоу

125.000

0

125.000

1.3.1.4. Мјера Ппдстицаји за
птвараое нпвих
радних мјеста и за
набавку ппреме

Р1 Дп 2022. гпдине најмаое 25 пспба са евиденције
Завпда за заппщљаваое заппсленп крпз ппдстицајне
мјере

500.000

0

500.000

Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

ППБПЉШАТИ КВАЛИТЕТ ДРУШТВЕНИХ САДРЖАЈА И УСЛПВА ЗА ЖИВПТ

ПМПГУЋИТИ
КВАЛИТЕТНИЈЕ И
ПРИСТУПАЧНИЈЕ
ПБРАЗПВАОЕ

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине ппвећанп
задпвпљствп рпдитеља квалитетпм и
услпвима щкплпваоа у предщкплским,
пснпвнпщкплским и средощкплским
устанпвама на ппдрушју ппщтине Рудп
за 30% у пднпсу на 2018. гпдину
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине, најмаое 30
дјеце прпщлп предщкплски пдгпј
(прпсјешнп 10 гпдищое)
Исхпд 3: Дп 2022 гпдине ппстигнутп
задпвпљствп ушеника и наставника
хигијенским услпвима у пснпвним
щкплама на ппдрушју ппщтине

Индикатпри
сектпрскпг
циља

Индикатпр 1: Резултати гпдищоих
истраживаоа задпвпљства рпдитеља, п
квалитети и услпвима щкплпваоа на
ппдрушју ппщтине Рудп
Индикатпр 2: Брпј ушеника
предщкплскпг пдгпја у перипду пд
псниваоа предщкплскпг садржаја дп
2020. гпдине
Индикатпр 3: Прпсјешнп задпвпљствп
ушеника и наставника хигијенским
услпвима и тпплптним кпмфпрпм у ПШ

Унапређеое пбразпваоа
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2.1.1.1. Прпјекат
Птвараое
предщкплске и
инклузивне
устанпве

Р1. Дп 2022. гпдине ппбпљщани услпви у ппгледу бправка
и развпја прпграмских садржаја за 30 дјеце предщкплскпг
узраста и за групу дп 20 дјеце и младих са сметоама у
развпју

160.000

150000

310.000

2.1.1.2. Мјера Путни трпщкпви за
ђаке

Р1 У наредних пет гпдина псигуран бесплатан превпз за
најмаое 150 ђака у тпку једне щкплске гпдине из
удаљених ппдрушја ппщтине Рудп

300.000

0

300.000

Р1 У наредних пет гпдина псигурани бесплатни учбеници
и щкплски прибпр за вище пд 100 првашића са ппдрушја
ппщтине Рудп

75.000

0

75.000

Р2 Дп 2022. гпдине у двије пснпвне щкпле смаоени
губици тпплптне енергије (пстварена ущтеда енергената)
за 20% у пднпсу на 2016. гпдину

90.000

210.000

300.000

Р1 Дп 2022. гпдине смаоен рашун за набавку енергената
за 20 % у пднпсу на 2016. гпдину

16.000

64.000

80.000

Р1 Дп 2022. гпдине смаоен рашун за набавку енергената
за
20
%
у
пднпсу
на
2016.
гпдину
Р2 Дп 2022. гпдине за 10% ппвећан брпј уписаних ђака у
ппдрушну ПШ из МЗ Увац у пднпсу на 2016. гпдину
Р3 Псигуран прилаз щкпли за пспбе са инвалидитетпм

8.000

32.000

40.000

2.1.1.3. Мјера Бесплатни
учбеници, щкплски
прибпр и нпвшана
ппмпћ за првашиће
2.1.1.4. Прпјекат
Утппљаваое ПШ
Рудп и Бпщкп Буха у
Штрпцима
2.1.1.5. Прпјекат
Рекпнструкција
фисклутурне сале у
ПШ Рудп

2.1.1.6. Прпјекат
Утппљаваое
Ппдрушне щкпле на
Увцу
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2.2. Сектпрски
циљ

2.1.1.7. Прпјекат
Рекпнструкција
фисклутурне сале у
ПШ Бпщкп Буха

Р1 Дп 2022. гпдине за 20% смаоен брпј изпстанака
ушеника ПШ Бпщкп Буха у пднпсу на 2016. гпдину
Р2 Дп 2022. гпдине смаоен рашун за набавку енергената
за
20
%
у
пднпсу
на
2016.
гпдину
Р3 Псигуран прилаз щкпли за пспбе са инвалидитетпм

7.500

2.1.1.8. Прпјекат
Увпђеое нпвпг
занимаоа

Р1 Дп 2022. гпдине уведен нпви смјер у складу са
пптребама тржищта рада и уписана прва генерација пд 15
ушеника

13.000

РАЗВПЈ КУЛТУРЕ И
СППРТА

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп краја 2022. гпдине
ппвећан брпј ппсјетилаца сппртских и
културних садржаја за дјецу и младе за
20% у пднпсу на 2016. гпдину
Исхпд 2: Дп краја 2022. гпдине
ппвећан брпј младих укљушен у
сппртске и културне клубпве и секције
за 20% у пднпсу на 2016. гпдину

Индикатпри
сектпрскпг
циља

17500

0

25.000

13.000

Индикатпр 1: Брпј нпвих сппртских
клубпва или секција
Индикатпр 2: Брпј младих укљушених
у сппртске клубпве и секције
Индикатпр 3: Брпј нпвих културних
секција

Ппдрщка развпу културе и сппрта

2.2.1.Прпграм

2.2.1.1. Прпјекат
Рекпнструкција
трибина на
градскпм стадипну

Р1 Дп 2022. гпдине брпј ппсјетилаца за вријеме
пдржаваоа сппртских дпгађаја на градскпм стадипну
ппвећан за 20% у пднпсу на 2016. гпдину

7.500

17.500

25000

2.2.1.2. Прпјекат
Гријаое у сппртскпј
двпрани

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан брпј прганизпваних
сппртских садржаја у сппртскпј двпрани за 20% у пднпсу
на 2016.

18.540

43.260

61800

2.2.1.3. Прпјекат
Уређеое сппртскпг
терена у Штрпцима

Р1 Дп 2022. гпдине на сппртскпм терену у Штрпцима
прганизпванп за 50% вище дпгађаја у пднпсу на перипд
пд 2016. гпдина

6.960

17.000

23.960

2.2.1.4.

Р1 Дп 2022. гпдине за станпвнике ппщтине Рудп

10.000

5.000

15.000

Прпјекат

99

Изградоа
бине

љетне

2.2.1.5.
Прпјекат
Фпрмираое
тенискпг клуба у
Рудпм

2.3. Сектпрски
циљ

пмпгућенп прганизпваое културних манифестација на
птвпренпм најмаое 5 пута гпдищое
Р1 Дп 2022. гпдине фпрмиран први тениски клуб/щкпла
тениса на ппдрушју ппщтине Рудп
Р2 Дп 2022. гпдине прганизпван најмаое један тениски
камп гпдищое за дјецу и младе

25.500

2.2.1.6. Мјера Ппдрщка
прганизацији
сппртских садржаја
у другим мјесним
заједницама

Р1 Дп 2022. гпдине ппдржана прганизација најмаое 5
сппртских турнира/дпгађаја у мјесним заједницама

10.000

2.2.1.7. Mјера Издвајаоа за сппрт

Р1 Дп 2022. гпдине ппдржанп најмаое 5 клубпва и
сппртских секција са ппдрушја ппщтине Рудп за ушещће на
такмишеоима

66.000

УНАПРЕЂЕОЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
СТАНПВНИШВА НА
ППДРУЧЈУ
ППШТИНЕ РУДП

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Ппвећан брпј дијагнпстишких
прегледа за 30% дп 2022. у пднпсу на
2016. крпз прпщирене дијагнпстишке
мпгућнпсти
Дп 2022. гпдине ппвећанп
задпвпљствп кприсника услуга
здравствене защтите за 10% у пднпсу
на 2018. гпдину

Индикатпри
сектпрскпг циља

144.500

10.000

0

170.000

20.000

66.000

Индикатпр 1: Брпј
дијагнпстишких прегледа
Индикатпр 2.: Брпј уведених
нпвих здравствених услуга
Индикатпр 3.: Брпј прегледа у
Дпму здравља
Индикатпр 4: брпј притужби,
степен задпвпљства грађана

Унапређеое здравствене защтите
2.3.1.Прпграм

2.3.1.1. Прпјекат
Едукација грађана

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан пбухват жена кпје су прпвеле
превентивнп снимаое дпјке за 90% у пднпсу на 2016.
гпдину

0

10.000

10.000

100

2.3.1.2. Прпјекат
Набавка нпвпг
ултразвушнпг
апарата

2.3.1.3. Прпјекат
Набавка апарата за
бипхемијску
анализу
2.3.1.4. Прпјекат
Занављаое ппреме
у Дпму здравља
Рудп

2.4. Сектпрски
циљ

ПСИГУРАТИ БПЉЕ
УСЛПВЕ ЗА ЖИВПТ
ПСПБА У СТАОУ
СПЦИЈАЛНЕ
ППТРЕБЕ

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан брпј ултразвушних
превентивних прегледа за 30% у пднпсу на 2016. гпдину

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећан брпј пацијената кприсника
услуге хемијске кпагулације крви за 100% у пднпсу на
2016. гпдину

Р1 Дп 2022. гпдине псигурана квалитетнија
лабпратпријаска и рентгенска дијагнпстика у пквиру
Дпма здравља за 30% у пднпсу на 2016. Гпдину
Р2 Дп 2022. гпдина 50% ппвећан превпз хитних пацјената
у пднпсу на 2016. гпдину

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2022 гпдине крпз мјере
ппдрщке раоивим друщтвеним групама
прпщирен пбухват лица у стаоу
спцијалне пптребе за 20% у пднпсу на
2016.
гпдину
Исхпд 2: Унапређен квалитет живпта за
најмаое 50 пспба у стаоу спцијалне
пптребе

5.500

49.500

55.000

0

35000

35000

20.000

180.000

200.000

Индикатпри
сектпрскпг
циља

Индикатпр 1: Брпј нпвих кприсника
пбухваћених мјерама ппдрщке
Индикатпр 2: Брпј нпвих услуга
спцијалне защтите
Индикатпр 3: Изнпси нпвшаних
средстава намијеоени за мјере
ппдрщке
Индикатпр 3: брпј пспба са ријещеним
стамбеним прпблемпм
Индикатпр 4. брпј кприсника услуге
алтернативнпг смјещтаја

Унапређеоа ппдрщке пспба у стаоу спцијалне защтите

2.4.1.Прпграм

2.4.1.1. Прпјекат
Ренпвираое и
ппремаое пбјекта
за привремени
смјещтај и бправак

Р1 Дп 2022. гпдине пбезбјеђени квалитетнији услпви за
привременп збриоаваое најмаое 8 пспба у стаоу
спцијалне пптребе на гпдищоем нивпу

8.000

32.000

40.000
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лица у стаоу
спцијалне пптребе

2.4.1.2. Прпјекат
Сервис у кући за
лица у стаоу
спцијалне пптребе
2.4.1.3. Прпјекат
Живпт у
защтићеним
услпвима
2.4.1.4. Прпјекат
Изградоа зграде за
спцијалнп
станпваое
2.4.1.5. Мјера Нпвшана ппмпћ за
лица у стаоу
спцијалне пптребе
2.4.1.6. Мјера Нпвшана ппмпћ за
свакп нпвпрпђенп
дијете

2.5. Сектпрски
циљ

Р1 Дп 2022. гпдине пбезбијеђена кпнтинуирана ппмпћ за
20 најугпрженијих старих пспба на прпстпру ппщтине
Рудп

8.000

32.000

40.000

Р1 Дп 2022. гпдине псигурани услпви за прихват и бригу
најмаое 10 пспба у слушају бплести старатеља

12.000

18.000

40.000

Р1 Дп 2022. гпдине стамбенп збринутп 10 ппрпдица
кприсника спцијалне ппмпћи и алтернативнпг центра

40.000

647.000

687.000

Р1 Дп 2022. Смаоен брпј пспба кпја живе у изразитп
лпщим услпвима за 10% у пднпсу на 2016. гпдину

1.993.000

1.516.000

3.509.000

Р1 Дп 2022. рпђенп 200 дјеце

90.000

0

90.000

2.4.1.7. Мјера Стипендије за
студенте

Р1 Дп 2022. гпдине пмпгућен наставак щкплпваоа за
најмаое 200 младих са ппдрушја ппщтине Рудп

425.000

0

425.000

ЈАЧАОЕ
КАПАЦИТЕТА
ЛПКАЛНЕ УПРАВЕ И
САРАДОЕ СА
ЦИВИЛНИМ
СЕКТПРПМ

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине крпз сарадоу
јавнпг и цивилнпг сектпра реализпванп
вище пд 20% прпјеката из Стратегије
развпја ппщтине Рудп

Индикатпри
сектпрскпг
циља

Индикатпр 1: Брпј заједнишки
реализпваних прпјеката из
Стратегије развпја ппщтине Рудп

Развпј дпбре управе и цивилнпг сектпра
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2.5.1.Прпграм

Веза са
стратещким и
сектпрским
циљем и
прпгрампм
3.Стратещки
циљ

3.1. Сектпрски
циљ

2.5.1.1. Прпјекат
Набавка ппреме за
ппщтинску управу и
јашаое капацитета
за припрему
прпјектних
приједлпга
2.5.1.2. Мјера Ппдрщкa НВП и
ушещће у
прпграмима и
прпјектима кпји
унапређују сарадоу
са НВП сектпрпм

Р1 Дп 2022. гпдине за 10% ппвећан брпј припремљених
прпјектних приједлпга, у складу са развпјним
припритетима из Стратегије, пд стране лпкалне управе у
пднпсу на 2016. гпдину

10.000

0

10.000

Р1 Дп 2022. гпдине псигуранп суфинансираое најмаое 20
прпјеката НВП-а и грађана са прпстпра ппщтине Рудп у
складу са развпјним припритетима из Стратегије

279.230

110.770

390.000

Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни
извпри

Укупнп

ПЧУВАОЕ И ЗАШТИТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, РАЗВПЈ КПМУНАЛНИХ УСЛУГА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ПДРЖИВП
КПРИШЋЕОЕ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА

1. УНАПРИЈЕДИТИ СИСТЕМ
ПРГАНИЗПВАНПГ
УПРАВЉАОА ПТПАДПМ

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине
20% ппвећан пбухват
системпм прикупљаоа
птпада у пднпсу на 2016.
Исхпв 2: Дп 2022. гпдине
загађеое живптне средине
пп пснпву неадекватнп
збринутпг кпмуналнпг
птпада и птпадних и
пбпринских впда смаоенп
за 40% у пднпсу на 2016.
гпдину
Исхпд 3: Дп 2022. гпдине
5% кприсника система
управљаоа птпадпм

Индикатпри
сектпрскпг циља

Индикатпр 1: Брпј нпвих кприсника
система прикупљаоа птпада
Индикатпр 2: кплишина смаоенпг
птпада кпји се директнп испущта у
Лим уз ппмпћ прешисташа
Индикатпр 3: Кплишина
селектпванпг птпада
Индикатпр 4: Брпј уклпоених
дивљих деппнија
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ушествује у селективнпм
прикупљаоу птпада
3.1.1. Прпграм изградое капацитета за управљаоа птпадпм

3.1.1.Прпграм

3.1.1.1 Прпјекат Ппремаое
кпмуналнпг предузећа

Р1 Дп 2022. гпдине 150 нпвих кприсника
(дпмаћинстава и правних субјеката) пбухваћенп
системпм прикупљаоа птпада у пднпсу на 2016

3.1.1.2. Прпјекат Уређеое
градске деппније

Р1 Дп 2022. гпдине заустављен негативан утицај
градскe деппнијe „Дплпви“ пп живптну средину

3.1.1.3. Прпјекат
Дпврщетак изградое два
градска кплектпра и
уградоа прешищћиваша

Р1 Дп 2022. гпдине смаоенп загађеое ријеке Лим
из ужег градскпг језгра за 70% у пднпсу на 2016.
гпдину

3.1.1.4. Уклаоаое дивљих
деппнија

Р1 Дп 2022. гпдине нема нпвпг пдлагаоа смећа на
пшищћеним дивљим деппнијама или нема
фпрмираних нпвих дивљих деппнија

3.1.1.5. Прпјекат Ппдизаое
свијести кпд грађана п
щтетнпсти дивљих
деппнија

Р1 Дп 2022. гпдине нема нпвп-фпрмираних
дивљих деппнија

102.000

238.000

340.000

21.000

49.000

70.000

150.000

600.000

750.000

15.000

15.000

30.000

3.000

7.000

10.000

27.900

65.100

93.000

3.000

7.000

10.000

3.1.2. Селективнп пдлагаое птпада

3.1.2. Прпграм

3.2.
Сектпрски
циљ

3.1.2.1. Прпјекат
Унапређеое система
управљаоа кпмуналним и
амбалажним птпадпм на
прпстпру ппщтине Рудп
3.1.2.2. Прпјекат Ппдизаое
свијести кпд грађана п
знашају
селективнпг
пдлагаоа птпада
УНАПРЕЂЕОЕ КПМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА
ПРПСТПРУ ППШТИНЕ

Р1 Дп 20122 Усппстављен пилпт систем
прикупљаоа птпада на два највище насељена
ппдрушја – градскп језгрп и Увац

Р1 Вище пд 1.500 грађана Рудпг инфпрмисанп п
знашају селективнпг пдлагаоа птпада
Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине вище пд
70% испитаних грађана ппщтине
Рудп задпвпљнп стаоем кпмуналне

Индикатпри
сектпрскпг циља

Индикатпр
задпвпљства
кпмуналне

1:
Степен
грађана стаоем
инфраструктуре
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РУДП

3.2.1.1. Прпјекат
Рекпнструкција
впдпвпда Мипше
3.2.1.2. Прпјекат
Изградоа паркинг
прпстпра у МЗ Рудп

3.2.1.Прпграм

3.2.1.3. Прпјекат
Рекпнструкција трптпара
у градскпм ппдрушју
3.2.1.4. Прпјекат
Уређеое раскрснице на
мпсту
3.2.1.5. Прпјекат
Ппстављаое вертикална
и хпризпнтална
сигнализација
3.2.1.6. Прпјекат
Уређеое пбјеката
пејзажне архитектуре

инфраструктуре
Исхпд 2: Дп 2022. гпдине пмпгућенп
безбједнп и квалитетнп
впдпснабдијеваое за најмаое 30 %
станпвнищтва ппщтине
Исхпд 3: Дп 2022. гпдине ппвећанп
задпвпљствп грађана урбаним
зеленим ппврщинама за 10% у
пднпсу на 2018. гпдину
Исхпд 4: Дп 2022 гпдине смаоен
брпј кривишних и других прекрщаја
за 5% у пднпсу на 2016.
Исхпд 5: Пбезбјеђена кпмунална
инфраструктура за пдржив пстанак
5% ппвратнишке пппулације у
пднпсу на 2016.
ПРПГРАМ 3.2.1. Изградоа кпмуналне инфраструктуре
Р1 Дп 2022. гпдине смаоени губици на впдпвпднпј
мрежи у МЗ Мипше за 20% у пднпсу на 2016. гпдину
Дп 2022. гпдине ппвећан капацитет паркинг
прпстпра у ужем урбанпм језгру ппщтине за 10% у
пднпсу на 2016.
Р1 Дп 2022. гпдине псигуранп безбједнп кретаое
грађана у ужем градскпм језгру
Р1 Видљивији путпкази за улазак у град

Р1 Дп 2022. гпдине ппвећана ппкривенпст
сапбраћајнпм сигнализацијпм за 20% у пднпсу на на
2016. гпдину
Р1 Дп 2022. гпдине прпщирен прпстпр за пдмпр за
10% у ужем градскпм језгру у пднпсу на 2016.

Дужина
рекпнструисане
впдпвпдне
мреже
Индикатпр
2:
Дужина
рекпнструисане
електрпенергетске
мреже
Индикатпр
3:
Дужина
рекпнструисане
сапбраћајне
инфраструктуре у ужем градскпм
језгру
Индикатпр 4: Брпј пријављених
кривишних и прекрщајних дјела
Индикатпр
5:
Брпј
нпвих
прикљушака на електрп мрежу

6.000

24.000

30.000

7.000

53.000

60.000

30.000

30.000

53.000

7.000

60.000

10.000

10.000

20.000

5.000

17.000

22.000
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3.2.1.7. Мјера Пдржаваое путева и
издвајаоа за екплпгију
3.2.1.8. Прпјекат
Увпђеое видеп надзпра
3.2.1.9. Прпјекат
Електрификација
ппвратнишких насеља
3.2.1.10. Прпјекат
Рекпнструкција впда
Рудп-Увац
3.2.1.11. Прпјекат
Израда прпграма и мјера
санитарне защтите
извприщта

Р1 Дп 2022. гпдине псигурана прпхпднпст на
лпкалним путевима тпкпм зимскпг и кищнпг перипда
на ппдрушју ппщтине Рудп
Р1 Дп 2022. гпдине смаоене пријаве унищтаваоа
импвине и пријаве физишкпг напада на јавнпм
мјесту за 10% у пднпсу на 2016. гпдину
Р1 Дп 2022. гпдине 50 нпвих ппвратнишких
дпмаћинстава прикљушени на електрп мрежу
Р1 Дп 2022. гпдине прпщирени капацитети за
прикљушеое на електрп мрежу на траси Рудп - Увац
за 40% у пднпсу на 2016. гпдину
Р1 Заппшет прпцес усппстављаоа система защтите
извприщта и ствпрени услпве за дпнпщеое Пдлуке п
защтити извприщта Дп 2022. гпдине ппбпљщан
квалитет управљаоа впденим ресурсима израдпм
дпку
Исхпд 1: Дп 2022. гпдине смаоен
прпсјешан изнпс исплаћен за щтету
пд елементарне неппгпде и ппжара
на кпјпј ј била интервенција цивилне
защтите за 10% у пднпсу на 2016.
Пшекивани
гпдину
сектпрски
Исхпд 2 : Дп 2022. гпдине смаоена
исхпди
издвајаоа из бучета за трпщкпве
гријаоа јавних пбјеката за 20% и
пптрпщоу електришне енергије за
30%

3.3.
Сектпрски
циљ

3. ПДРЖИВП
УПРАВЉАОЕ
РЕСУРСИМА

Прпграм:
3.3.1.

3.3.1.1. Прпјекат Изградоа
капацитета ппщтинскпг
щтаба за ванредне
ситуације

Р1 Дп 2022. гпдине смаоенп прпсјешнп трајаое
интервенција у слушају санације щтета пд
елементарних неппгпда за 20% у пднпсу на 2016.
гпдину

3.3.1.2. Прпјекат

Р1 Дп 2022. гпдине смаоена прпсјешна брзина

70.000

-

70.000

5.000

5.000

10.000

30.000

570.000

600.000

10.000

310.000

320.000

9.000

21.000

30.000

Индикатпри
сектпрскпг циља

Индикатпр 1: Брпј пријављених
щтета пд елементарних неппгпда
Индикатпр 2: Издвајаоа из
бучета за трпщкпве гријаоа
јавних пбјеката и пптрпщоу
електришне енергије

ПРПГРАМ 3.3.1. Защита пд прирпдних и других неппгпда

44.500

95.500

140.000
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ПРПГРАМ
3.3.2.

Рекпнструкција ватрпгаснпг
дпма

трајаоа интервенције у слушају ппжара за 20% у
7.500
пднпсу на 2016
ПРПГРАМ 3.3.2. Енергетска ефикаснпст

17.500

25.000

3.3.2.1. Прпјекат Ппвећаое
свијести станпвнищтва п
енергетскпј ефикаснпсти

Р1 Дп 2022. гпдине смаоена пптрпщоа
електришне енергије у јавним пбјектима за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину

-

10.000

10.000

3.3.2.2. Прпјекат Увпђеое
ЛЕД расвјете

Р1 Дп 2022. гпдине смаоени рашуни за електришну
енергију јавне расвјете за 30% у пднпсу на 2016.

237.000

17.000

254.000

Прилпг 2: Алат за кпхернентнпст и табела варијабли за праћеое индикатпра Стратегије лпкалнпг развпја (2018 – 2022)
Алат за
кохерентност Рудо 20.09.18.doc

Прилпг 3: План имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2) у еxцелу

Finansijski plan Rudo
20.09.2018.xlsx

Прилпг 4: Прпјектне фище

Прилпг 5: Прпцјена мпгућнпсти финансираоа припритета Стратегије лпкалнпг развпја (за перипд 2018-2022)
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Прилпг 6: Прпјекти кпји нису пбухваћени планпм имплементације
Ппщтински развпјни тим је у прпцесу стратещкпг планираоа идентификпвап прпјекте кпји мпгу дппринијети пствареоу сектпрских циљева, али се
нису мпгли са сигурнпщћу утврдити извпри финансираоа. Укпликп се у међувремену прпнађу финансијска средства за реализацију пвих прпјеката,
ЈУРА ће у сагласнпсти са надлежнпм Ппщтинскпм службпм пве прпјекте укљушити у План имплементације 1+2. У нареднпј табели приказана је листа
таквих прпјеката.
Листа прпјеката кпји нису пбухваћени Планпм имплементације 1+2 и релевантним сектпрским планпвима
Прпјекат /Мјера
Израда инвестиципни прпфил ппщтине са ппслпвним зпнама
Усппстављаое прганске прпизвпдое ппврћа у пластеницима
Изградоа система за навпдоаваое из ријешних впдптпкпва Лима, Увца и Ппблаћнице
Увпђеое стандарда у пластенишку прпизвпдоу
Прпизвпдоа алкпхплних пића пд дпмаћег впћа
Ушещће у прпграмима и прпјектима развпја интегралне туристишке ппнуде
Ппдрщка развпју занатских и других услужних дјелатнпсти крпз ппдстицаје за заппщљаваое и набавку ппреме
Израда прпјектне и друге дпкументације за ппслпвну зпну
Дефинисаое пакета мјера за привлашеое инвестиција
Ппдизаое свијести п знашају рпдитељства
Опремаое щкпле ушилима и ппремпм
Ппвећати нивп безбједнпсти у щкплским пбјектима на прпстпру ппщтине Рудп
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Екплпщкп гријаое у ОШ Бпщкп Буха и Рудп
Изградоа паркинга за централну щкплу у Штрпцима
Рекпнструкција щкплскпг прпстпра у мултимедијалну ушипницу
Изградоа љетне ушипнице
Прпдужени бправак
Рекпнструкција Дпма културе
Прпмјена намјене и уређеое зграде Дпма здравља
Рекпнструкција канализаципне мреже
Изградоа канализаципне мреже
Рекпнструкција впдпвпда Увац
Уређена стајалищта за аутпбусе
Уређеое градскпг грпбља
Уређеое сппмен пбиљежја
Рекпнструкција мпста
Изградоа пута лијевпм пбалпм Лима у дужини пд 6,54 Км
Рјещаваое прпблема паса луталица
Опремаое ватрпгаснпг друщтва
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У претхпднпј табели су представљене индикативне прпцјене структуре финансираоа прпјеката из бучета и екстерних извпра какп би се нагласилп за
кпје је прпјекте неппхпднп ппјашати активнпсти мпбилизације средстава из екстерних извпра
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