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Географски положај, границе и величина 
 
Општина Рудо се налази у источном дијелу Републике Српске, у непосредној 
близини тромеђе између Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе. 
Простире се између планинских врхова а највећи врх је Голеш (1479 м) на 

планини Вучевици, која се наставља на Виогор, према општини Горажде. На 
сјеверној страни је планина Варда са највећим врхом од 1 389 м, а на јужној 
страни планина Тмор са највишим врхом од 1 280 м. 

Општина има издужен облик са дужом осом исток-запад и краћом осом сјевер-југ. 
Граничи се са шест општина и то: општином Прибој и Чајетином са источне стане, 
општином Вишеград са сјеверне, општином Ново Горажде са западне, те општином 

Чајниче са јужне и општином Рогатицом са сјеверозападне. 
Надморска висина се креће од 300-1450 м. Сам град Рудо налази се у брдско-
планинском крају, доњег тока ријеке Лим, двадесетак километара прије његовог 

ушћа у Дрину, на просјечној надморској висини од 400 м. 
Општина захвата површину од 344 км2. Према незваничним подацима за 2007. 
годину, на подручју општине Рудо било је 89 насељених мјеста. 

 

Геолошка грађа 
 
Подручје општине Рудо има разноврсну геолошку грађу и специфичну старост 
стијена. Стијене по својој геолошкој старости припадају различитим формацијама. 

Највише су заступљени седименти, серпентини, карбонатне стијене, магматске 
стијене итд. Иначе, према геолоској градји, овај крај припада динарској области 
дубоког и покривеног крса.Највише има тријаских кречњака заступљених на 

Градини,Вучевици и Тмору. 
Долинске равни и простори око ријеке Лим, прекривени су делувијалним и 

алувијалним седиментима. 

 
Рељеф 
 
Општина Рудо има брдско-планински рељеф. У рељефу се издвајају три основна 

макро облика: 
– ријечне долине Лима и Увца (400-500 м надморске висине) 

http://www.opstinarudo.com/
mailto:rudo.nacelnik@teol.net


– висоравни и побрђа (900-1200 м надморске висине) 

– планине(до 1500 м надморске висине) 
Долина Лима пружа се правцем југ-сјевер. Ту су смјештене веће рељефне цјелине, 

поља настала у проширењима сложене котлине ријеке Лим: увачко, миочко, 
устибарско, обрвенско и мрсовачко, док је већи дио поља у Мрсову потопљен 
водом изградњом вишеградске хидроелектране. 

 

 
Кањонска долина ријеке Лим 

 

Бројне су висоравни и побрђа. Једна од највећих је Раванци ,на јужној страни 
планине Варде. 
Основни печат рељефа дале су високе планине, које се углавном пружају рубним 

дијеловима општине, а истичу се Вучевица (1479м), Јавор (1486), Варда (1389), 
Тмор (1280м), те обронци Старо-влашких планина ,чији се врхови налазе у 
сусједним општинама Прибој, Чајетина, Ужице и Чајниче. 

Дакле може се закључити да рељеф општине има изразито планински карактер 
,који пресјецају долине Лима и Увца. Такође се одликује великом рашчлањеношћу 
,како вертикалном тако и хоризонталном, што поспјешује ерозију тла, те појаву 

клизишта и одрона. 
 

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Територију општине Рудо карактеришу три типа климе: умјерено-континентална, 
предпланинска и планинска клима. 

Умјрено топла љета И ујерено хладне зиме, са не бас тако јасно одвојеним и 
прелазним периодима .Прољеце и јесен су основна обиљезја климе. 
Годишњи ток температура ваздуха за период 2012 год 

Мј Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Ср.г. 

°С -2,0 -4,0 6,9 11,2 14,7 22,3 24,1 23,4 19,0 12,6 7,9 -0,8 11,2 

Извор: Подаци добијени из меторолоске станице Рудо. 
 

Средња годишња температура ваздуха, на овом подручју износи 11,2°С. 
Најхладнији мјесец је фебруар са –4,0°С, док је најтоплији јул са 24,1°С, тако да 
годишња амплитуда износи 28,1°С. 

Забиљежена је и појава касних прољетних мразева са сланом.Тако је забиљежено 
4.маја 1960.године -2°С са сланом и 13.маја 1978.године -5°С са јаким 
мразом,којом приликом су расцвјетали воћњаци потпуно уништени. 



Што се тиче вјетрова, подручје се сматра доста тихим.Током јесени и зиме 

преовлађује сјеверни вјетар,а у прољеће и љето јужни.Ова два правца дувања 
вјетрова су најизразитија.Просјечно осам дана у години дува јаки вјетар и то у 

марту,мају и јуну,а најмање вјетрова има у септембру. 
 

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Хидролошке карактеристике општине Рудо прије свега зависе од рељефа, 
геолошког састава, годишње расподјеле падавина и температуре. Главни водени 

токови су ријеке Лим и Увац са притокама. 

 
Ријека Лим 

 
Лим (219 км) извире из Плавског језера, подно Виситора ,на надморској висини од 

901м и тече ка сјеверо-западу. Количина воде у Лиму, односно водостај, зависи 
првенствено од климатских елемената, а нарочито од годишње расподјеле 
падавина, па Лим има нивално-плувијални режим водостаја. 

Високи водостаји су у марту, априлу и новембру, а најнижи водостаји су у августу 
и септембру. Водостај се и свакодневно мијења, због режима хидроелектрана 
Потпећ, Бистрица и Кокин Брод. 

Лим по степену загађености спада у ИИ категорију, а његове притоке имају врло 
мали степен загађености и могу се сврстати у И категорију чистих ријека. 
Ријека Увац је највећа десна притока Лима, настаје у Пештерском пољу, као 

Расина ријека, даље тече као Вапа, а затим као Увац. Остале притоке Лима су 
Устибарска ријека, Поблаћница, Радојна, Сутјеска, ријека-језеро Крупица, са 
дијелом корита ријеке Лим, у дужини од 10 км ,које је потопљено изградњом 

акумулационог језера хидроелектране Вишеград. 
Иначе готово све притоке Лима имају бујични карактер, те за вријеме обилнијих 
падавина изазивају ерозију тла ,доносећи у Лим велике количине материјала. 

На територији општине Рудо честе су хидролошке елементарне непогоде, најчешће 
поплаве. Поплаве могу бити сезонског или бујичног карактера. Сезонске поплаве 
су најчешће у прољеће (када се топи снијег са планина) и у јесен када се поплаве 

везују за јесење кише. 
Посебан куриозитет, туристичка атракција је ријечица Крупица ,у непосредној 
близини насеља Рудог ,за коју се сматра да је најкраћа ријека у Европи, чија 

дужина од извора до ушћа износи 400м. Вода је изузетно чиста, на извору се 



користи за пиће и што је посебно занимљиво температура ове воде је током цијеле 

године (у љетном и зимском периоду је 14 степени Ц) 
 

 
 

Хидролошки услови би могли имати вишеструку улогу у укпном развоју општине 

Рудо.Међутим,веома је мали део овог потенцијала, који нуди општина 
Рудо,искоришћен. 
Ријечни потенцијал нуди велике могућности у наводњавању обрадивих 

површина,те у развоју туризма и могућностима пловидбе,што до сада није довољно 
искоришћено.Ток ријеке Лим је идеална стаза за рафтинг и кајакаштво. Језеро у 
Страгачини је,по својим природним карактеристикама, прави рај за очи,мјесто гдје 

могу доћи сви они који желе на прави начин да уживају у чарима нетакнуте 
природе. 
 

Оно што језеро нуди је риболов и купање,као и туристичку атракцију, коју 
представља пловни пут Воденог Ћире,несвакидашњи прелијепи амбијент кањона 
дринско-лимског језера, у дужини 50 км између Вишеграда,Горажда и Рудог.Ова 

јединствена туристичка атракција представља један од природнох потенцијала и 
то првенствено за развој туризма,не само општине Рудо већ и сусједних 
општина.Такође ова атракција афирмише сјећање на некадашњу ускотрачну пругу 

и популарног „Ћиру“који је повезао ове крајеве са средиштем модерне Европе 
19.вјека. 
 

 
Водени Ћиро 



Ријека Лим као и њене притоке,имају одређени хидроенергетски потенцијал, чија 

се водена снага може користити за стварање мини електрана. 
 

Земљиште и врсте тла 
 
Опстина Рудо има саролику слику земљиста. Наиме на територији опстине има 

разлицитих врста земљиста од којих преовладјује смоница. Смоница нема много 
храњивих материја И потребно је оплемењивати стајским или вјестацким гнојивом 
. Други тип земљиста ,који преовладјује, је планинска црница којег има много на 

околним планинама, али због надморске висине И климатских услова нема веци 
еконоски знацај. Алувијална земљиста распоредјена су око ријека, а посебно око 
ријеке Лим. Смедја земљиста карактеристицна су за брдовите крајеве опстине и 

погодна су за узгој разних врста воћа. 
 

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВИЈЕТ 
 
Биљни свијет 
 

Територија општине Рудо богата је шумама, које су неравномјерно распоређене. 
Основно обиљежје шумске вегетације у подручју општине је њена велика 
хетерогеност, што је условљено веома различитим природним условима. 

Гледано од нижих ка вишим зонама, у саставу листопадних шума доминирају: 
сладун, цер, китњак, граб, буква и јавор . 
Од четинарских врста заступљене су: црни бор (Пинус нигра), бијели бор (Пинус 

силвестрис), ,јела (Абиес алба) и смрча (Пицеа еxцелса). 
 
Животињски свијет 

 
Осим бројних домаћих животиња, постоје и разне врсте дивљих животиња, 
настањених у шумама ове општине: дивља свиња, срна, вук, лисица, зец, јазавац, 

куна бијелица, ласица. Од капиталних врста ловне дивљачи, ту је медвјед као 
заштићена врста. Такође, значајан је број птица, које настањују ово подручје: 
јаребица, јастреб, сиви соко, вјетрушка, кобац, сврака, врана, креја, гавран, 

врабац славуј, дјетлић, штиглић, сјеница, ласта, сива и бијела чапља, кос итд. Од 
гмизаваца можемо наћи следеће: поскок, шарка, смук, бјелоушка. 
Поред споменутих врста животиња, ову општину карактеришу и бројне врсте рибе. 

Наиме, ријеке Лим и Увац обилују бројним рибљим врстама као што су : младица, 
шкобаљ, клен, кркуша, мрена, липљан, шаран. Најзначајнија риба је младица, по 

ријеткости заштићена је врста, јер може да достигне тежину и до 40 кг. Поред 
младице као атрактивне рибе, Лим и Језеро све више имају и видру, која је такође 
једна од заштићених врста. У последње вријеме на Језеру и Лиму све више се 

настањују дивље патке, дивље гуске и корморани. 
 

Историја 
 
Трагови живота на подручју Рудог су из доба неолита, а трагови првих насеобина 
потичу из илирског и римског доба, о чему свједоче бројни топоними илирског и 

римског поријекла, али и материјални остаци на подручју Рудог и његовој ближој 
околини. У доба римских царева из династија Флавијеваца и Свера (И-ИИИ вијек) 
насеље у подручју Рудог или његовој ближој околини имало је статус слободног 

града. 
О насељености подручја општине Рудо још у у раном средњем вијеку свједочи 
велики број топонима, локалитета са остацима материјалне културе, зидина 

утврђења и велики број надгробних споменика стећака: Црквина у Обрвеној, 
Бријег у Гаочићима, Равни Гај изнад Племе,Бијело Брдо на црквеној 



главици, Штрпци на коси Кондовина, Будимлија у Мраморинама, Црвиште 

изнад Бишевића, Омачина-Барице, Гривин, Пазаље, Стргачина и Шахдани. 
Подручје Рудог, које се често назива и Доње Полимље, у средњовјековном периоду 

било је у саставу државе Немањића, а после смрти цара Душана овим подручјем 
владају обласни господари: Војислав Војиновић, а потом његов синовац жупан 
Никола Алтомановић, чија територија се простирала од Дубровника до Рудника. Од 

1373. после пораза Николе Алтомановића, његову територију подијелили су 
босански бан (од 1377 краљ) Твртко Котроманић, кнез Лазар Хребљановић и 
Балшићи. Дио Полимља (и дио подручја Рудог) тада је ушао у састав 

средњовјековне босанске државе. Кнез Лазар је узео Добрун и проширио свој 
утицај до ушћа ријеке Увац у Лим. Након Косовске битке 1389. смрти кнеза Лазара 
и краља Твртка 1391. подручје Рудог је дошло под утицај властеоских породица из 

рода Косача (углавном лијева обала Лима – Херцеговина) и Павловића (узак појас 
доњег Полимља са десне обале Лима). Они ће владати овим подручјем до доласка 
Турака, који су најкасније 1465. окупирали територију Доњег Полимља, па тако и 

подручје Рудог. 
Петнаести и шеснаести вијек , у којима се консолидовала турска власт , донијели 
су новине и у животу руђанског краја.Овај крај је постојбина, у историји значајне 

породице Соколовић, која је турској царевини дала велики број истакнутих 
државника, градитеља бројних задужбина, али и првог патријарха обновљене 
Пећке Патријаршије Макарија Соколовића. 

Да би се одужио свом крају , Мустафа-паша Соколовић, блиски сродник чувеног 
везира Османског царства Мехмед паше Соколовића , године 1555-е основао је 
касабу Рудо, на лијевој обали Лима.О томе свједочи најзначајнији сачуван извор 

повеља-вакуфнама о оснивању Рудог из 1555.године.Насеље је из темеља урађено 
по начелима оријенталног урбанизма, са више џамија , медреса и мектеба , путева 
, мостова , ханова и занатских радњи. Овај ктитор Лим је премостио ћупријом са 

пет окана, а касаба је убрзо израсла у варош са око 400-500 кућа.О животу Рудог 
у овом периоду говоре два извора –један је биографија Мустафе Соколовића а 
други путописи Евлије Челебије (1662- 1664). 

По његовим ријечима“ова касаба је дивно насеље на обали ријеке Лима на 
пространом и зеленилом обраслом мјесту с виноградима и баштама, која има 
четири махале са четири исламске богомоље. Мјесто броји четири стотине тврдо 

грађених кућа , приземних и на спрат, с виноградима и башчама , а све су 
покривене шиндром.То су лијепи и отмјени двори с кућним купатилима.У том 
красном мјесту све су куће ослобођене диванских намета и свих тешких терета. 

Има три основне школе, двије дервишке текије, два свратишта (хана), једно 
удобно јавно купатило и педесет дућана.“ 
Био је ово је период када је Рудо било на врхунцу привредног , популационог и 

урбанистичко-архитектонског развоја. 
Након тога, у наредних 150 година , ова касаба стагнира . Године 1807-е за 

вријеме И-српског устанка , устаничке јединице из Србије , попалиле су 
Рудо,Добрун и Вишеград.Тада су изгорели сви објекти јавне инфраструктуре у 
Рудом и велики број приватних стамбених објеката, нако чега се мјесто тешко 

опоравило. 1845 године Рудо је имало свега 46 кућа и око 200-300 становника.Под 
турском окупацијом руђански крај је био све до 1875-те , када су српске устаничке 
чете протјерале Турке са ових простора .Након тога овај крај је прилично 

опустио.Године 1878 .на Берлинском конгресу , руђански крај , као и читава 
територија Босне додијељена је на управу Аустругарској. 
У ноћи 10/11. новембар 1896. набујали Лим је поплавио Рудо причинивши при том 

велику материјалну штету. Од 110 кућа у насељу Лим је однио 60, остале су засуте 
муљем и биле практично неупотрбљиве.Прије првих снијегова требало је 
обезбједити кров над главом. 

Земаљска влада у Срајеву хитно је реаговала и на десној обали Лима у предјелу 
Росуља , који је тада био под шумом, утемељено је ново Рудо.Аустријски 
инжењери урадили су урбанистички план новог насеља , тако да је Рудо прво 

насеље у Босни и Херцеговини , које је подизано по савременом европском 



урбанистичком плану.За непуна два мјесеца већем броју страдалника обезбјеђен је 

кров над главом . 
Значајан напредак у привредном погледу Рудо је добило отварањем ускотрачне 

пруге Сарајево –Међеђа- Увац и Међеђа-Вардиште, године 1906. 
Крај четрдесетогидишње владавине Аустроугарске монархије наступио је након 
пробоја Солунског фронта и од 01.12.1918.Рудо је у саставу Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца. 
У периоду од 1918.до 1941.изграђени су први индустријски објекти у руђанском 
крају: пилане Нанића на подручју Стргачине и Барухова у Рудом, а Рудо је постало 

центар за транспорт робе и путника према Црној Гори. 
Рудо и његови житељи, су се већ од априла 1941. нашли на удару усташке власти 
(НДХ), која је отпочела са прогоном и ликвидацијом виђенијих Срба. На Малу 

Госпојину 21. септембра 1941.устаничке четничке јединице су протјеравши усташе 
привремено преузеле власт, коју ће убрзо замјенити италијанске окупационе 
снаге, (са мањим прекидима до 9. септембра 1943.) мада је околина Рудог све 

време остала под контролом снага ЈВуО. 
После повлачења из Ужица и неуспјеха приликом напада на Италијане у 
Пљевљима партизанске јединице су приликом краткотрајног боравка у Рудом 21. 

децембра 1941. формирале Прву пролетерску бригаду, а њено формирање у 
послератном периоду биће обиљежавано све до 1991. као дан ЈНА. 
Током рата територија Рудог биће поприште жестоких сукоба, углавном, ЈВуО и 

усташких снага (прва половина 1943.) и ЈВуО и партизана, који ће два пута, у 
јесен 1943. и прољеће 1944. покушати да направе продор ка Србији. Сукоби 
(1943.) имали су за последицу страдање већег броја цивила у руђанском крају. 

Крајем 1944. године у Рудо и околину пристигле су јединице ЈВуО из Црне Горе 
под командом потпуковника Павла Ђуришића. Са војском (по процјенама 9-10.000) 
пристигло је и 3-5.000 цивила. Са њима је у Рудо дошао и митрополит  

црногорски Јоаникије са великим бројем архијереја и свештенства. После 
реорганизације војних јединица они су напустили Рудо 9. јануара 1945. године 
упутивши се ка Требави, гдје се налазила Врховна команда ЈВуО на челу са 

генералом Михаиловићем. Извјестан број Руђана, кренуо је са њима на пут са којег 
се многи од њих никада више неће вратити. 
12 јануара 1945.у Рудо је ушла претходница  5. албанске дивизије, која је по 

споразуму Тита и Енвера Хоџе узела учешће у садејству са партизанским 
јединицама у операцијама вођеним долином Лима ка Вишеграду. Послије 
повлачења ове јединице, која је настрадала од тифуса у Рудом је успостављена 

нова комунистичка власт. 
На територији општине Рудо током Другог свјетског рата смртно је страдало око 
1200 људи, а током ратних дејстава причињена је и знатна материјална штета. 

Велики број људи, током рата је избјегао, а најмање 20% избјеглих није се, по 
завршетку рата, вратио у своја мјеста пребивалишта. Дуготрајне потјере за 

припадницима ЈВуО  који су се крили на територији руђанске и сусједних општина, 
као и репресија над цивилима, учинили су да извјестан број људи у послератном 
периоду одсели у мирније и економски сигурније крајеве тадашње Југославије. 

Последице Другог свјетског рата осјећале су се дуго времена послије њега. 
Повратак избјеглог становништва, изградња порушених  кућа  у  ратом  
опустешеним  селима и засеоцима, обнова сточног фонда били су само неки од 

приоритета, мада је изградња нове државе наметала непредвидиве ситуације и 
потребе. Дуго времена у Рудом и околини осјећала се  ратна психоза, због 
присуства већег броја припадника милиције и ОЗНЕ, који су вршили потјере за 

преосталим припадницима ЈВуО, почевси од потјере за генералом Михаиловићем , 
у зиму 1945/46 па све до ликвидације Српка Меденице и Божа Бјелице и њихових 
група 1951, када преостали припадници ЈВуО више неће представљати опасност по 

новоформирану комунистичку власт. Приликом ових потјера један дио 
становништва са територије општине пресељен је у сабирни и радни логор у 
Завидовићима. 
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У послератном периоду изграђени су вишенамјенски задружни домови у готово 

свим Мјесним народним одборима, а школе у Рудом и сеоским центрима су 
наставиле свој рад. У Рудом су организовани и течајеви описмењавања 

становништва. Према резултатима првог послератног пописа на територији 
општине Рудо живјело је 13337 становника, а у самом Рудом са Гојавом, гдје ће , 
око зељезничке станице Рудо почети изградња индустријских капацитета, тада је 

било  675 становника. 
Изградња и развој Рудог почели су половином прошлог вијека. Од 1947 године 
званично је обиљежаван дан ЈА (ЈНА) као сјећање на дан формирања Прве 

пролетерске бригаде 21. децембра 1941. Овај дан је из политичких разлога, после 
сукоба Тита и Стаљина 1948. обиљжаван 22 –ог децембра. Приликом изградње 
споменика Прве пролетерске бригаде 1947. изнад Шедрвана у центру Рудог, 

порушен је ред кућа, са занатским радњама и угоститељским објектима, тако да је 
испред Соколског дома Св. Саве направљен плато, који ће касније бити претворен 
у трг. 

Од 1955. Рудо је добило статус општине, што је имало за последицу брзу изградњу 
и јачање привредних капацитета. 
Припремајући прославу за 20 година ЈНА 1961. насеље Рудо је потпуно 

преуређено, почевши од реконструкције водоводне мреже и уређења улица и трга 
, на коме је постављен нови споменик посвећен Првој пролетерској бригади. Рудо 
је тада добило зграду општине, поште, болнице, “ Нови” хотел, који је замјенио 

“Стари” (национализовану кућу породице Мићовић 1949-1959) , а изграђено је и 
више стамбених зграда за потребе њених житеља, чији се прилив осјећао са 
изградњом и отпочињањем рада  првих индустријских погона. 

У шестој деценији XX вијека у индустријској зони у насељу Гојава, радили су 
стовариште Рудника угља из Пљеваља (1955), стовариште олова и цинка из 
Шупље стијене код Пљеваља, као и стовариште дрвне градје ШИК “Велимир Јакић” 

из Пљеваља (1956.). У индустријској зони изградјени су тих година и први погони 
дрвно-прерађивачке индустрије “Полимка” при ШИПАД “Маглић” из Фоче и погон 
металне индустрије “Металац”, касније “Аутоделови” у склопу Фабрике аутомобила 

из Прибоја (ФАП). Нешто касније, у осмој деценији XX вијека ту је подигнут и 
силос робних резерви и пекара “Клас” 
Развој индустријских капацитета довео је до повећања броја становника у Рудом, 

али  истовремено и смањења броја становника у сеоским подручјима општине. 
 Почетком осме деценије у Рудом су изграђени нови објекти Дома културе, хотела 
и поште, као и неколико стамбених објеката што је последица успјешног развоја 

привреде у том периоду.  Нешто раније 1967. изграђена је нова зграда Основне 
школе, са фискултурном салом, а у Рудом је почела са радом и средња школа, у 
склопу које су радиле оделење гимназије и ученика у привреди. Покретањем 

средње школе у Рудом је омогућен прилив високошколских кадрова, који ће дати 
свој допринос у даљем развоју општине. 

Крајем седме деценије XX вијека велики број становника општине Рудо отишао је 
на привремни рад у иностранство, углавном у СР Њемачку, Француску и Аустрију. 
1977. године укинута је ускотрачна пруга Сарајево – Мост на Дрини – Рудо – Увац 

– Прибој, која је изградјена 1906, до Увца и 1929 до Прибоја. Укидање ове пруге 
утицаће на прилично велики одлив становништва у мјесним подручјима Сетихово и 
Стргачина, али ће и доприњети гашењу неких привредних субјеката у Рудом. 

Иако је 1991. године, послије изградње ХЕ Вишеград, отворен нови модеран 
регионални пут кањоном Лима према Сарајеву, који ће повезивати Рашку област 
(Санџак) са централном Босном и Херцеговином Рудо ће наставити да стагнира у 

свим областима и сферама живота, што се нарочито осјећало смањењем броја 
становника на готово цијелој територији општине, а та тенденција је била 
присутна све до почетка ратних дејстава 1992.године. 
 


