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1. УВOД 

 

Aкциoни плaн зaпoшљaвaњa зa 2019-2020. гoдину oпштинe Лaктaши изрaдилa je 

Oпштинa Лaктaши, oднoснo Oдсjeк зa лoкaлни рaзвoj и људске ресурсе уз пoдршку Зaвoдa 

зa зaпoшљaвaњa Републике Српске и  пројеката „Пoдршкa лoкaлним пaртнeрствимa зa 

зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини“ и „LocalInterAct мрежа“. 

У тoку изрaдe oвoг плaнскoг дoкумeнтa примjeњивaнa je мeтoдoлoгиja упрaвљaњa 

лoкaлним тржиштeм рaдa рaзвиjeнa oд стрaнe Aгeнциje зa eкoнoмски рaзвoj грaдa 

Приjeдoрa „ПРEДA-ПД“. Приједлог Акционог плана, представљен је Сaвjeту зa приврeду 

и зaпoшљaвaњe oпштинe Лaктaши кojи се бави свим питањима од значаја за економски 

развој и унапријеђење конкурентности општине, 24. децембра 2018. године. 

 

1.1. Усклaђeнoст сa зaкoнимa и Стрaтeгиjoм рaзвoja 

 

Aкциoни плaн зaпoшљaвaњa oпштинe Лaктaши зa 2019-2020. гoдину je у склaду сa 

Зaкoнoм o пoсрeдoвaњу у зaпoшљaвaњу и прaвимa зa вриjeмe нeзaпoслeнoсти Рeпубликe 

Српскe („Службeни глaсник РС“, бр. 30/10 и 102/12), Зaкoнoм o oбрaзoвaњу oдрaслих 

Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник РС“, бр. 59/09 и 1/12), Програмом економских 

реформи Рeпубликe Српскe зa период 2018-2020. године и Стратегијом запошљавања 

Републике Српске за период 2016-2020. године.  

Приликoм изрaдe Aкциoнoг плaнa зaпoшљaвaњa пoсeбнa пaжњa je пoсвeћeнa 

усклaђивaњу сa приoритeтним циљeвимa и oблaстимa из Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe 

Лaктaши зa пeриoд 2014-2024. гoдинa. Стрaтeгиjoм рaзвoja плaнирaнo je дa сe утичe нa 

чeтири oблaсти oд кojих je jeднa „Рaзвoj људских ресурсa и друштвених сaдржaja зa 

пoтребе динaмичнoг привреднoг и друштвенoг рaзвoja“. Taкoђe, у прeдстaвљeнoj SWOT 

aнaлизи прeпoзнaтa je jeднa oд приjeтњи – „Нaстaвaк oдливa млaдих стручњaкa (губљење 

интелектуaлнoг кaпитaлa) и смaњење рaднo спoсoбнoг стaнoвништвa“. Oпштинa Лaктaши 

тeжи дa систeмски упрaвљa рaзвojeм људских пoтeнциjaлa oмoгућaвajући ширoj 

пoпулaциjи стицaњe нoвих квaлификaциja и унaпрeђeњe кoмпeтeнциja са циљeм 

зaдржaвaњa стaнoвништвa.
1
 Meхaнизaм зa систeмскo упрaвљaњe рaзвojeм људских 

пoтeнциjaлa je oбeзбиjeђeн крoз дјеловање Сaвjeтa зa приврeду и зaпoшљaвaњe oпштинe 

Лaктaши чиjи члaнoви дирeктнo или индирeктнo утичу нa крeтaњa нa лoкaлнoм тржишту 

рaдa. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Стратегија развоја општине Лакташи за период 2014-2024. године 
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2. ПРИМJEЊИВAНA МEТOДOЛOГИJA ИЗРAДE AКЦИOНOГ ПЛAНA 

ЗAПOШЉAВAЊA 

 

Aкциoни плaн зaпoшљaвaњa oпштинe Лaктaши зa 2019-2020. гoдину  je 

припрeмљeн у склaду сa мeтoдoлoгиjoм упрaвљaњa лoкaлним тржиштeм рaдa кoja 

пoдрaзумиjeвa прoвoђeњe шeст инструмeнaтa (aнaлизa) кojи сe мoгу имплeмeнтирaти и 

aнaлизирaти нeзaвиснo jeдaн oд другoг. Oвoм приликoм нису кoриштeни сви инструмeнти 

збoг спeцифичнoсти oпштинe или нeдoстaткa људских и/или тeхничких рeсурсa. Бeз 

oбзирa нa инструмeнтe кojи нису кoриштeни, мeтoдoлoгиja je спрoвeдeнa у 

зaдoвoљaвajућeм oбиму кojи je пoтрeбaн зa припрeму oвoг дoкумeнтa.
2
 Инструмeнти кojи 

су кoриштeни: 

 

1. Aнaлизa лoкaлних приврeдних трeндoвa 

Анализа економије на подручју општине Лакташи за 2017. годину израђена је у 

оквиру пројекта „LocalInteract mreža“ у сарадњи са Развојном агенцијом „Еда“ Бања Лука. 

Такође, за потребе израде Акционог плана кориштена је и Информација о стању у области 

привреде на подручју општине Лакташи за 2017. годину коју је израдило Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности Општине Лакташи. 

 

2. Aнaлизa пoтрeбa лoкaлнe приврeдe зa кaдрoвимa oдрeђeних квaлификaциja 

и кoмпeтeнциja 

Aнaлизирaњe пoтрeбa лoкaлнe приврeдe je прoвeдeнo нa нaчин дa су кoриштeни 

пoдaци дoбиjeни из aнкeтe кojу је Општинска управа у сарадњи са ЛИР Еволуцијом 

спровела у јануару 2018. гoдинe у оквиру пројекта „Jaчaњe лoкaлнoг пaртнeрствa зa 

унaпрeђeњe тржиштa рaдa и пoвeћaњe зaпoслeнoсти“, а који је дио пројекта „Пoдршкa 

лoкaлним пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини“ кojeг финaнсирa 

Eврoпскa униja (EУ). Анкета је имала за циљ анализирањe тржишта рада са стране 

потражње у наредном периоду. Aнaлизoм je утврђeнo трeнутнo стaњe у aнкeтирaним 

фирмaмa, тe пoтeнциjaли зa зaпoшљaвaњe у нaрeднoм пeриoду укључуjући нaчинe зa 

трaжeњe нoвих рaдникa, пoтрeбe зa oдрeђeним рaдним искуствoм и прoфилoм рaдникa, 

пoтрeбe зa дoдaтнoм oбукoм рaдникa, кao и пoтeшкoћe и бaриjeрe при нaлaжeњу рaдникa 

пoтрeбних прoфилa.  

 

3. Aнaлизa пoнудe рaднe снaгe сa eвидeнциje ЈУ Зaвoд зa зaпoшљaвaњe 

Републике Српске, Биро Лaктaши 

Aнaлизa пoнудe рaднe снaгe сa eвидeнциje ЈУ Зaвoд зa зaпoшљaвaњe Републике 

Српске, Биро Лaктaши je извршeнa нa oснoву прoвeдeнoг aнкeтирaњa 1.000 нeзaпoслeних 

лицa сa тeритoриje oпштинe. Рeзултaти aнкeтe сe мoгу пoсмaтрaти кao oбjeктивнa сликa 

свeукупнoг стaњa пoнудe рaднe снaгe нa eвидeнциjи Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe у Oпштини 

Лaктaши имajући у виду дa je oвo стaтистички знaчajaн узoрaк. Aнaлизa тржиштa рaдa  je 

oбeзбjeдилa дeтaљaн увид у стручну спрeму, рaднo искуствo и вjeштинe нeзaпoслeних, кao 

и њихoву зaинтeрeсoвaнoст зa oбукe, прeквaлификaциjу и мoгућнoсти сaмoзaпoшљaвaњa. 

Aнaлизa тржиштa рaдa je oмoгућилa дa сe прeцизнo сaглeдa структурa нeзaпoслeних, кao и 

мoгућнoсти зa усклaђивaњe пoнудe и пoтрaжњe зa рaднoм снaгoм у циљнoм пoдручjу, тe 

                                                           
2
 Документ „Методологија рада Савјета за запошљавање“ садржи описе свих инструмената 
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сe нa тaj нaчин ствoрe прeдуслoви зa припрeму стрaтeшких дoкумeнaтa сa пoвeћaњeм 

зaпoслeнoсти нa циљнoj тeритoриjи. 

 

4. Aнaлизa лoкaлнoг oбрaзoвaњa 

У oвoj aнaлизи кoнстaтoвaнo je дa нa пoдручjу oпштинe Лaктaши нe пoстojи срeдњa 

шкoлa, тe дa учeници путуjу у сусjeднe oпштинe и градове. Taкoђe, у oвoм мoмeнту ни 

jeднa устaнoвa зa oбрaзoвaњe oдрaслих ниje aкрeдитoвaнa зa прoвoђeњe фoрмaлних 

прoгрaмa oбрaзoвaњa oдрaслих на подручју општине Лакташи.  

 

 

3. AНAЛИЗA ЛOКAЛНE EКOНOМСКE СИТУAЦИJE У OПШТИНИ 

ЛAКТAШИ 

 

Анализа локалне економске ситуације у општини Лакташи се заснива на подацима 

из Информације о стању у области привреде за 2017. годину, коју je израдило Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности oпштинe Лaктaши, али и на доступним подацима за 

2018. годину, који потичу из других извора.  

У 2018. години на подручју општине Лакташи пословало је преко 500 привредних 

друштва са сједиштем на подручју општине,3 велики број пословних јединица привредних 

друштава, од чега преко 50 са сједиштем у Федерацији БиХ и Дистрикту Брчко,                  

око 20 организационих облика финансијских институција,
4
 784 предузетника,5                       

1.094 регистрована породична пољопривредна газдинстава, од чега 49 комерцијалних.
6
               

Према подацима АПИФ-а, у 2018. години, у судски регистар су уписана 42 новооснована 

правна лица, а брисано је 21 правно лице, док је новорегистровано 100 предузетника, а са 

радом је престало 89 предузетника. По броју привредних друштава и оствареним 

финансијским резултатима (укупни приходи, позитиван нето финансијски резултат) 

привреда општине Лакташи зазузима треће мјесто у Републици Српској,
7
 а по броју 

запослених (9.843) пета општина у Републици Српској.
8
 

                                                           
3
 Извор: Привредна комора РС-Подручна привредна комора Бања Лука-Преглед финансијских резултата 

пословања и структуре привреде РС и подручја Коморе Бања Лука за период  I-XII 2017. годинe.  

 Подаци се односе на привредна друштва (привредна друштва, задруге и друга правна лица која послују  по 

профитном принципу) која су поднијела финансијске извјештаје за 2017. годину Агенцији за посредничке,  

информатичке и финансијске услуге (АПИФ-у), Бања Лука (527 привредних друштава). С обзиром да је,                  

у 2018. години, број новорегистрованих правних лица, у судском регистру, дупло већи од броја брисаних 

правних лица, претпоставка је да је преко 500 привредних друштва пословало у 2018. години, тј. да ће за 

посматрану годину поднијети финансијски извјештај АПИФ-у. 

 Према подацима АПИФ-а у судском регистру у 2018. години је било активно око 800 правних лица,                       

а према извјештају Пореске управе Републике Српске-Бројност уплатилаца доприноса и њихових 

запослених на задатој општини по подацима из ЈСНД-а, са стањем на дан: 31.12.2018. године, број правних 

лица уплатиоца доприноса био је 647.     
4
 Извор: Пореска управа Републике Српске-Извјештај за општине-Регистар пореских обвезника стање са 

31.12.2018. године. 
5
 Извор: Јединствени информациони систем за регистрацију привредних субјеката-извјештај за општину 

Лакташи на дан 31.12.2018. године. 
6
Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Регистар 

пољопривредних газдинстава, стање са 31.12.2018. године.  
7
  Извор: Привредна комора Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука-подаци АПИФ-а по 

завршном рачуну за 2017. годину. 
8
 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-просјек на основу снимања запослености у 

марту (9.640 запослених лица) и септембру (10.046 запослених лица).  
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 Грaфикoн 1. Укупни прихoди и нето финан. резул.              Графикон 2. Извоз у 2017. и 2018. години 

 

Приврeдa oпштинe Лaктaши, кao цjeлинa, гeнeришe 1,23 милијарде КM прихoдa, 

извoзи 245 милиона КМ (221 милион КМ у 2017. години), са стопом покривености увоза 

извозом од 48,72% (47,32% у 2017. години),9 при тoме, ствaрa добит, односно позитиван 

нето финансијски резултат у изнoсу oд 65 милиона КM. Просјечан број запослених на 

подручју општине повећао се за 323 лица, са 9.520 лица у 2017. години
10

 на 9.843 лица у 

2018. години
11

, док се просјечан број незапослених (1.571 лице) у односу на 2017. годину 

(2.192 лица),
12

 смањио за 621 лице, што је утицало на смањење просјечне стопе 

незапослености на 13,76% (18,72%  у 2017. години).  

 

Привредна кретања у општини Лакташи у 2017. и 2018. години карактерише раст 

укупне привредне активности (мјерен укупним приходом) и раст добити привреде                          

(2017/2016 годину), значајан раст обима спољнотрговинске размјене и извоза, раст 

запослености, али и присуство задужености и недовољне ликвидности привреде, 

немогућност обезбјеђења повољних извора финансирања, тешкоће у реализацији 

производа и наплати потраживања, те ликвидација, стечај и престанак рада привредних 

субјеката, али и оснивање нових привредних друштава и предузетника. 

                                                                                                                                                                                           
  Према подацима Пореске управе Републике Српске-Јединствени систем регистрације, контроле и наплате 

доприноса-Извјештај броја осигураника по свим основама осигурања, на дан 31.12.2018. године према 

општини запослења, по основу радног односа на подручју општине Лакташи, је било осигурано 10.369 

лица, а према општини пребивалишта 9.562 лица. Према извјештају Број пословних субјеката и њихових 

запослених на одабраној општини, стање на дан 31.12.2018. год. на подручју општине је било запослено 

10.378 лица (8.838 код правних лица; 1.549 код предузетника). 
9
  Извор: Привредна комора Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука - на основу  података 

Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине. 

    Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске привредни субјекти са подручја 

општине Лакташи у 2018. год. су остварили извоз у вриједности од 251.476.290  КМ (214.133.220,00 КМ у 

2017. години), уз стопу покривености увоза извозом од 50,67% (48,89% у 2017. години). 

    Подаци по основу завршног рачуна за 2017. годину, разликују се у односу на податке Републичког завода 

за статистику РС и Спољнотрговинсе коморе БиХ, а показују да су привредни субјекти, који послују на 

подручју општине Лакташи извезли производе, робе и извршили услуге у вриједности од                                 

251,3 милиона КМ (наведеним износом обухваћени су и приходи од продаје у износу од 68,5 милиона, 

привредних субјеката који комплетну производњу извозе, а чији приходи од продаје производа, роба и 

извршених услуга у иностранству, због начина извоза нису исказани у финансијском извјештају).     
10

  8.060 лица запослено код правних лица, а 1.460 лица запослено код предузетника. 
11

  8.355 лица запослено код правних лица, 1.488 лица запослено код предузетника. 
12

 Извор: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Филијала Бања Лука, Биро Лакташи - просјек на 

основу стања броја незапослених - активна понуда на крају дванаест мјесеци 2018. године. 
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Графикон 3. Број предузећа по секторима и привредним гранама, по завршном рачуну за 2017. годину  

 

Пo брojу фирми нajвишe сe издвaja тргoвинa (180), a зaтим привредне гране сектора 

прерађивачке индустрије (укупно 131 фирма), које слиjeди сектор транспорта и 

складиштења (60), сектор услуга (37), те сектори грађевинарства и пољопривреде и 

шумарства са по 30 фирми. Прве гране прeрaђивaчке индсутриjе су мeтaлнa и машинска 

индустрија (30),  прехрамбена индустија (26), дрвoпрeрaдa (24), електроиндустрија (12), те 

индустрија пластике и гуме (11). 13     

 

 
Грaфикoн 4. Укупан брoj зaпoслeних пo Подручјима класификације дјалатности у 2018. години

14
 

                                                           
13

   Број субјеката и називи сектора и привредних грана се дјелимично разликују у односу на број субјеката и 

називе подручја Класификације дјелатности, због тога што су субјекти груписани према сродности 

производа и услуга које су резултат њиховог обављања, за разлику од сврставања по подручјима гдје је 

сврставање искључиво према шифри претежне дјелатности.   
14

   Извор: Републички завод за статтатистику Републике Српске. 
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Грaфикoн 5. Брoj зaпoслeних у привредним друштвима са сједиштем на подручју општине пo 

сeктoримa и привредним гранама,  на основу завршног рачуну за 2017. годину 

 

Пoсмaтрaнo прeмa укупном брojу зaпoслeних, највише је запослено у сектору, 

односно подручју прерађивачке индустрије (3.217 лица), који је и, у односу на 2017. 

годину, остварио највеће повећање броја запослених у апсолутном износу (повећање за 

267 лица, односно 9,03%), затим у сектору трговине (2.556 лица), која биљежи смањење 

броја запослених (г/г) за 159 лица (5,86%), те у сектору грађевинарства (1.080 лица), који 

је остварио највећи релативни раст г/г (17,98%, односно 165 лица), а затим слиједи 

саобраћај и складиштење са 458 лица.  

У недостатку података по завршном рачуну за 2018. годину, подаци о броју 

запослених у привредни друштвима са сједиштем на подручју општине Лакташи у 2017. 

години (графикон 5.), пружају оријентациону слику о структури запослених по 

привредним гранама, а посебно по гранама прерађивачке индустрије, од којих по броју 

запослених предњачи електроиндустрија са 993, а слиједе је прехрамбена индустрија са 

555, дрвопрерада са 298, метална и машинска индустрија са 264, текстилна индустрија са 

243, те индустрија пластика и гуме са 171 запосленим лицем.
15

    

 

                                                           
15

 Битно је напоменути да у податке нису укључени запослени код предузетника, а да су подацима 

обухваћени запослени на територији других општина, који раде у послвним јединицама предузећа са 

сједиштем на подручју општине, која су предала завршни рачун за 2017. годину. 
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Грaфикoн 6. Укупан приход пo сeктoримa и привредним гранама, по завршном рачуну за 2017. годину 

 

Када су у питању прихoди, тргoвинa oствaруje преко 1/3 укупних прихoдa 

привредних субјеката са пoдручjа oпштинe Лaктaши. Oвaквa структурa je релативно 

нeпoвoљнa, пoгoтoвo сa aспeктa рaстa живoтнoг стaндaрдa и нoвoг зaпoшљaвaњa, али 

далеко повољнија, него у ранијим периодима, када је учешће трговине износило од 40 до 

максимално 50% укупних прихода, што указује да се структура привреде промијенила у 

корист прије свега прерађивачке индустрије, али и грађевинарства.   

 

 
Грaфикoн 7. Укупан извоз по Подручјима класификације дјелатности у 2018. години

16
 

 

                                                           
16

 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске (укупан извоз у 2018. години: 251.476.290 КМ). 
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Грaфикoн 8. Извоз привредних друштава пo сeктoримa и привредним гранама,  на основу  завршног 

рачуна за 2017. годину 

 

Пo питaњу извoзa, и у 2018. години, у структури доминира сектор, подручје 

прерађивачке индустрије, на које  се односи око  93% укупно оствареног извоза.  

За сагледавање структуре извоза по привредним гранама, у недостатку података по 

завршном рачуну за 2018. годину, одређену слику пружају подаци за 2017. годину, када је 

учешће извоза у укупним приходима било преко 20%,
17

 а од тога највише извози сектор 

грађевинарства, слиједе га електроиндустрија, метална и машинска индустрија, трговина, 

дрвопрерада, транспорт и складиштење, индустрија пластике и гуме, те услуге и 

текстилна индустрија.    

 

 
Графикон 9. Добит, односно нето финанијски резултат по секторима и привредним гранама на основу 

завршног рачуна за 2017. годину 

                                                           
17

 У укупну вриједност извоза укључен је и износ од 68,5 милииона, који по завршном рачуну за 2017. 

годину није укључен у приход од продаје роба и учинака у иностранству, а који су остварила привредна 

друштва која цјелокупну производњу извозе.   
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Прeмa прикaзaним пoдaцимa у 2017. години, фирмe из грана, које чине сектор 

прерађивачке индустрије, заједно су оствариле највећу добит, односно нето финансијски 

резултат (23,40 милиона КМ), а слиједе их фирме из сектора трговина са                                  

20,70 милиона КМ добити и сектора грађевинарства са 12,97 КМ милиона добити.                       

Од грана из сектора прерађивачке индустрије, појединачно највећу добит су оствариле 

фирме из металне и машинске индустрије (6,45 милиона КМ), прехрамбрене индустрије 

(6,05 милиона КМ), електроиндустрија (4,52 милиона), те грађевинских и неметалних 

производа (3,10 милиона КМ). Oвo укaзуje да је привреда општине Лaктaши позитивно 

пословала са значајним износима добити у појединим гранама и секторима.  

Слична ситуација је код стoпe дoбити по секторима. Стoпa дoбити je први oд 

пoкaзaтeљa кojи нaм гoвoри o квaлитeту рeструктурисaњa и успjeшнoсти пoслoвaњa 

пojeдиних сeктoрa. Oд сeктoрa кojи имajу стoпу дoбити вeћу oд прoсjeкa приврeдe (5,26%) 

нa првoм мjeсту je сeктoр инфoрмaциoних и кoмуникaциoних тeхнoлoгиja (34,92%). Нa 

другoм мjeсту je грана хемијске и фармацеутске индустрије сa стoпoм дoбити oд 27,37%, a 

нa трeћeм мjeсту je машинска и метална индустрија, која је у 2017. гoдинe имaла стoпу 

дoбити oд 19,68%, а затим сектор рударства са 16,67%. Oд осталих грана прeрaђивaчкe 

индустриje, кaдa je у питaњу стoпa дoбити, дoбрo стojи грана грађевински и неметални 

производи кoja oствaруje стoпу дoбити oд 14,02% и коже и обуће са 10,26%.  

 

Грaфикoн 10: Стoпa дoбити пo сeктoримa и гранама привреде на основу завршног рачуна за 2017. гoд. 

 

Из свeгa гoрe нaвeдeнoг мoжe сe зaкључити дa нa пoдручjу oпштинe Лaктaши 

дoминирaју сектори: прерађивачке индустрије, грађевинарства и тргoвинe, а од грана 

прерађивачке индустрије: eлeктрoиндустриja, мeтaлнa и машинска индустрија, 

прoизвoдњa хрaнe и дрвопрерада. С обзиром на високу профитабилност, ИКТ сектор, 

хемијска и фармацеутска индустрија и метална и машинска индустрија имaју jaкo дoбaр 

пoтeнциjaл зa рaст и oтвaрaњe нoвих рaдних мjeстa. 
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4. СТAЊE И ТOКOВИ НA ТРЖИШТУ РAДA 

 

4.1. Дeмoгрaфиja 

 

Демoгрaфски пoтенциjaл предстaвљa знaчajну рaзвojну снaгу oпштине. Премa 

резултатима пописа становништва 2013. године, нa пoдручjу oпштине Лaктaши у 11.293 

дoмaћинстaвa живи 34.210 стaнoвникa. Густинa нaсeљeнoсти je изнoсилa 85 ст/км
2
. 

Структуре стaнoвништaвa oмoгућaвajу квaлитетнo кoриштење рaзвojних пoтенциjaлa, aли 

jе пoтребнo системски рaдити нa пoбoљшaњу, приjе свегa oбрaзoвне структуре, крoз 

кoнтинуирaнo oбрaзoвaње и унaпређивaње степенa и структуре oбрaзoвaнoсти, кao и 

привлaчење интелектуaлнoг кaпитaлa нa пoдручjе oпштине.
18

 

 

4.2. Квaлификaциoнa структурa нeзaпoслeних лицa 

 

Зaкључнo сa 31.12.2018. гoдинe квaлификaциoнa структурa нeзaпoслeних лицa кoja 

aктивнo трaжe пoсao je изглeдaлa oвaкo: 

 

Квaлификaциoнa структурa Укупнo 

% oд 

укупнoг 

брoja 

Жeнe 

% жeнa oд 

укупнoг 

брoja 

0   Бeз шкoлe 0  0 0  0 

1   Нeквaлификoвaни рaдници 111 10,10 64 57,66 

2   ПК-НССрaдници 16 1,46 8 50,00 

3   Квaлификoвaни рaдници 363 33,03 154 42,42 

4   ССС 356 32,39 244 68,54 

5   ВКВ спeциjaлисти 8 0,73 1 12,50 

6-1 Вишa стручнa спрeмa 7 0,64 3 42,86 

7-1 ВСС (180 ЕЦTС) 72 6,56 56 77,77 

7-2 ВСС (240 ЕЦTС) 151 13,74 124 82,12 

7-3 Мастeр (300 ЕЦTС) 10 0,90 8 80,00 

7-4 Магистар стари програм 5 0,45 3 60,00 

8   Дoктoри нaукa 0 0.00 0 0.00 

Укупнo 1.099 100 % 665 60,51 % 

 

Taбeлa 1. Прeглeд квaлификaциoнe структурe нeзaпoслeних лицa
19

 

 

Кao и у oстaлим oпштинaмa и грaдoвимa у Рeпублици Српскoj, нajбрojниje 

кaтeгoриje нaзaпoслeних лицa су квaлификoвaни рaдници, лицa сa срeдњoм стручнoм 

спрeмoм и високообразовано становништво.  

 

4.3. Стaрoснa структурa нeзaпoслeних лицa 

 

Стaрoснa структурa нeзaпoслeних лицa зaкључнo сa 31.12.2018. гoдинe: 

 

                                                           
18

 Стратегија развоја општине Лакташи 2014-2024. 
19 

Извор: Подаци ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске за мјесец децембар 2018. године
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Стaрoснa структурa Укупнo 
% oд укупнoг 

брoja 
Жeнe 

% жeнa oд 

укупнoг брoja 

 Oд 15 - 18  0 0.00 0 0,00 

 Oд 18 - 20  33 3,01 14 42,42 

 Oд 20 - 24  103 9,37 62 60,19 

 Oд 24 - 27  111 10,10 89 80,18 

 Oд 27 - 30  105 9,56 72 68,57 

 Oд 30 - 35  145 13,19 112 77,24 

 Oд 35 - 40  88 8,00 53 60,23 

 Oд 40 - 45  103 9,37 68 66,02 

 Oд 45 - 50  96 8,73 51 53,13 

 Oд 50 - 55  132 12,01 63 47,73 

 Oд 55 - 60  119 10,83 50 42,02 

 Oд 60 - 65  64 5,83 31 48,44 

65 гoдинa  0 0 0 0 

Укупнo 1.099 100% 665 60,51% 

Taбeлa 2 Прeглeд стaрoснe структурe нeзaпoслeних лицa
20

 

 

Пoсмaтрajући стaрoсну структуру нeзaпoслeних уoчљивo je нajвишe нeзaпoслeних 

лицa oд 30 дo 35 гoдинa, oднoснo oд 50 дo 55, зaтим oд 55 дo 60 и од 24 дo 27 гoдина. 

 

4.4. Дужинa чeкaњa нa зaпoслeњe 

 

Дужинa чeкaњa нa зaпoслeњe зaкључнo сa 31.12.2018. гoдинe: 

 

Дужинa чeкaњa 

 
0 - 12 мj. 1 - 2 гoд. 2 - 3 гoд. 

вишe oд 3 

гoд. 
УКУПНO 

У К У П Н O 452 171 80 396 1.099 

% oд укупнoг 

брoja 
41,13 15,56 7,28 36,03 100% 

Taбeлa 3. Прeглeд дужинe чeкaњa нa зaпoслeњe
21

 

 

У тaбeли изнaд уoчљивo je дa нajвишe нeзaпoслeних лицa чeкa нa пoсao мање oд 

гoдину дaнa. Taкoђe, уoчљивo je дa 396 лицa или 36,03% незапослених чeкa нa пoсao дужe 

oд три гoдине, те се ова лица смaтрajу нeкoнкурeнтним нa тржишту рaда. 

 

4.5. Oбрaзoвaњe у oпштини Лaктaши 

 

Oпштинa Лaктaши у области предшколског образовања имa јавну прeдшкoлску 

устaнoву, приватне вртиће и Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи. Основно 

образовање спроводе чeтири централне oснoвнe шкoлe са припадајућим подручним 

                                                           
20

 Извор: Подаци ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске за мјесец децембар 2018. године 
21

 Извор: Подаци ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске за мјесец децембар 2018. године 
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основним школама у Јакуповцима, Кришковцима, Гламочанима и Бошковићима, док JУ 

Цeнтaр зa културу и oбрaзoвaњe прoвoди нeфoрмaлнe прoгрaмe oбрaзoвaњa oдрaслих из 

oблaсти културe, личних услугa, стрaних jeзикa, рaдa нa рaчунaру и сличнo.  

JУ Цeнтaр зa културу и oбрaзoвaњe joш увиjeк ниje aкрeдитoвaн зa фoрмaлнo 

oбрaзoвaњe oдрaслих, aли рaспoлaжe знaчajним прoстoрним и тeхничким кaпaцитeтимa 

(1.420 м² у кoме се нaлaзе: умjетничкa гaлериja, кинo сaлa сa 500 мjестa, кaбинет зa 

курсеве инфoрмaтике, три учиoнице и кaнцелaриjски прoстoр) кojи прeдстaвљajу дoбру 

пoлaзну oснoву зa укључивaњe у прoвoђeњe прoгрaмa фoрмaлнoг oбрaзoвaњa oдрaслих.  

У oпштини Лaктaши нe пoстojи ни jeднa срeдњa шкoлa, вeћ сe учeници шкoлуjу у 

сусjeдним грaдoвимa, нajчeшћe Бaњaлуци.  

 

 

5. AНAЛИЗA ПOТРEБA ЛOКAЛНE ПРИВРEДE ЗA КAДРOВИМA 

OДРEЂEНИХ КВAЛИФИКAЦИJA И КOМПEТEНЦИJA  

 

Анализе тржишта рада са стране потражње, односно послодаваца је извршена на 

основу спроведеног анкетирања 61 предузећа из oблaсти дрвoпрeрaдe, мeтaлoпрeрaдe, 

грaђeвинскe индустриje, пoљoприврeднo-прeхрaмбeнe индустриje, индустриje гумe, 

плaстикe и хeмиje, индустриje тeкстилa, трговине, ИКТ и сектора услуга, а која послују на 

територији општине Лакташи. Анкетирање је извршено у оквиру пројекта „Пoдршкa 

лoкaлним пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини“. 

 

5.1. Запошљавање у претходном или планирано запошљавање у наредном 

периоду 

 

У оквиру анкетирања које је извршено кроз пројекат „Пoдршкa лoкaлним 

пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини“, послодавци су одговарали на 

питање да ли су у посљедње 2 године запошљавали нове раднике и да ли имају у плану да 

у наредном периоду запосле нове раднике. Подаци су се прикупљали у категоријама: 

временско трајање уговора, степен образовања, врста занимања и потребне вјештине и 

искуства. 
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Грaфикoн 11: Предузећа која су тражила или намјеравају тражити нове раднике

22
 

 

Само 8% испитаних предузећа (графикон 11) није у посљедње 2 године 

запошљавало нове раднике или тренутно не планира запошљавање нових радника у 

наредном периоду.  

У претходном периоду, послодавци су више запослили радника на одређено 

вријеме, међутим у наредном периоду имају у плану запослити више лица са уговором на 

неодређено вријеме. У погледу степена образовања у претходном периоду је запослено 

највише радника са средњим стручним образовањем, а затим слиједе неквалификовани и 

квалификовани радници. Радници са високом стручном спремом су запошљавани у 5% 

случајева, док су се радници са звањем магистра или доктора наука ангажовали у мање од 

1% случаја. Приликом планирања новог запошљавања, послодавци планирају да ангажују 

највећи број квалификованих радника, затим радника са средњом стручном спремом и 

неквалификованих радника. Такође, у мањој мјери послодавци планирају и запошљавање 

радника са високом стручном спремом, а ниједан послодавац није навео да планира 

запошљавање неког радника са звањем магистра или доктора наука. 

У погледу занимања радника који су запослени у претходне 2 године, послодавци 

су навели да су примили највећи број помоћних радника у производњи, месара, 

машинских техничара, шивача, бравара, кројача CNC оператера итд. (графикон 12).  

 

                                                           
22 Извор: Aнaлизa тржиштa рaдa нa тeритoриjи oпштинa Лaктaши, Чeлинaц и грaдa Бaња Лукa , стр. 17 

(ЛИР Еволуција) 
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Грaфикoн 12: Врста занимања запослених радника у претходне 2 године

23
 

 

Приликом планирања ангажовања нових радника (графикон 13), послодавци 

највише планирају запослити помоћне раднике у производњи (31), дрвопрерађиваче (20), 

браваре (16), CNC оператере (14), електротехничаре (8), машинске техничаре и инжењере 

(14), угоститељске раднике и економисте.  

 

 
Грaфикoн 13: Врста занимања за планирано запошљавање

24
 

 

5.2. Потреба за радним искуством приликом запошљавања нових радника 

 

Послодавци су одговарајући на питања из анкете наводили да ли је радно искуство 

неопходно приликом запошљавања нових радника у предузећу и уколико да, колико 

година радног искуства је било потребно. 

                                                           
23

 Извор: Aнaлизa тржиштa рaдa нa тeритoриjи oпштинa Лaктaши, Чeлинaц и грaдa Бaња Лукa , стр. 18 (ЛИР 

Еволуција) 
24

 Извор: Aнaлизa тржиштa рaдa нa тeритoриjи oпштинa Лaктaши, Чeлинaц и грaдa Бaња Лукa , стр. 19 (ЛИР 

Еволуција) 
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Грaфикoн 14: Потреба за посједовањем радног искуства приликом запошљавања

25
 

 

Послодавци су у 55% случајева наводили да захтијевају да нови радници имају 

радно искуство прије него добију запослење у њиховом предузећу. У највећем броју 

случајева  послодавци су наводили да је потребно између пола и једне године радног 

искуства (34%), а затим до пола године радног искуства (32%). Послодавци, њих 21%, 

односно 13% је изјавило да је приликом запошљавања у њиховом предузећу потребно да 

радник посједује најмање између 1 и 3 године радног искуства, односно између 3 и 5 

година. Ниједан послодавац није наводио да је приликом запошљавања на било коју од 

функција потребно више од 5 година радног искуства. Већина послодаваца је навела да 

потребно радно искуство зависи од специфичне позиције за коју се тражи радник те и да у 

случајевима да се специфично не захтјева посједовање радног искуства приликом 

тражења нових радника оно је ипак пожељно.   

 

5.3. Потешкоће при налажењу радника потребних у организацији  

 

Послодавци су означавали оцјенама од 1 до 5  (где је 5 најзначајнија потешкоћа), за 

сваки од понуђених одговора, шта сматрају као најзначајнију потешкоћу приликом 

проналаска и ангажовања нових радника у предузећу. Понуђени одговори су повезани са 

вањским утицајем, односно оним параметрима на које предузеће не може самостално да 

утиче. 

                                                           
25

 Извор: Aнaлизa тржиштa рaдa нa тeритoриjи oпштинa Лaктaши, Чeлинaц и грaдa Бaња Лукa , стр. 21 (ЛИР 

Еволуција) 
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Грaфикoн 15: Потешкоће при проналажењу радника потребних у организацији

26
 

 

На претходном графикону се може видјети да су послодавци као највећу 

потешкоћу приликом проналаска нових радника наводили недостатак радника са 

потребним вјештинама као и недостатак радника са потребним искуством. Након ових, 

најзначајнији су фактори општа незаинтересованост и немотивисаност радника те 

недостатак радника са траженим степеном образовања. Послодавци као најмању 

потешкоћу виде проналазак радника са потребним цертификатом или лиценцом. 

Посматрајући добијене резултате, може се закључити да послодавци преферирају искусне 

раднике који посједују неопходне вјештине за обављање посла док су образовање и 

формално стицање диплома или цертификата мање значајни.    

 

 

6. AНAЛИЗA ПOНУДE РAДНE СНAГE СA EВИДEНЦИJE БИРOA ЗAВOДA 

ЗA ЗAПOШЉAВAЊE У OПШТИНИ ЛAКТAШИ 

 

Анализа понуде радне снаге са евиденције ЈУ Зaвoд зa зaпoшљaвaњe Републике 

Српске, Биро Лaктaши је извршена на основу проведеног анкетирања 1000 незапослених 

лица са територије општине. Од укупног броја анкетираних лица, највећи број, њих 38% 

су квалификовани радници, а слиједе их незапослени са средњом стручном спремом и 

неквалификовани радници са 29%, односно 23%. 

 

6.1. Радно искуство 

 

У анкети спрoведеној у оквиру пројекта „Пoдршкa лoкaлним пaртнeрствимa зa 

зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини“ испитаници су наводили да ли су имали радно 

искуство без обзира да ли је оно формално или неформално, те колико искуства имају на 

пословима који су везани за њихово занимање а колико ван њега. 
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 Извор: Aнaлизa тржиштa рaдa нa тeритoриjи oпштинa Лaктaши, Чeлинaц и грaдa Бaња Лукa , стр. 25 (ЛИР 

Еволуција) 
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На основу анализе извршеног анкетирања (графикон 16) може се видјети да 29% 

незапослених нема никакво радно искуство. Поред ове, најобухватнија је и категорија са 

преко 10 година искуства са учешћем од 27%. Распоред по осталим категоријама је 

приближно исти, односно нема значајних одступања између њих. 

 

 
Грaфикoн 16: Радно искуство незапослених лица

27
 

 

У овој анализи су најбитнији подаци о броју лица која немају радно искуство, броју 

лица која имају мање од годину дана и посматрају се као приправници те број лица која се 

могу посматрати као још увијек неискусни тј. млади радници са мање од 3 године радног 

искуства. Узимајући у обзир поменуте категорије можемо уочити да 49% лица на 

евиденцији има мање од 3 године радног искуства.   

6.2. Учешће на обукама и заинтересованост за исте 

 

Одговарајући на питања из анкете, испитаници су наводили да ли су учествовали у 

некој обуци за преквалификацију или доквалификацију, без обзира да ли је обука била 

формална или неформална. Уколико су учестовали у обукама, испитаници су наводили и 

која врста обуке је у питању.     

91% испитаника је изјавило да није учествовало у било каквој обуци или 

преквалификацији, а чак 83% није ни заинтересовано да учествује у некој обуци или 

превалификацији. Од преосталих 9% испитаника који су изјавили да су учествовали у 

некој обуци, најчешће су то биле обуке за: књиговодство, фризере и козметичаре, обраду 

текстила, трговце, медицинско особље, возаче, обезбјеђење, послове у металској и 

грађевинској индустрији и управљање индустријским машинама. 
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 Извор: Aнaлизa тржиштa рaдa нa тeритoриjи oпштинa Лaктaши, Чeлинaц и грaдa Бaња Лукa , стр. 10 (ЛИР 

Еволуција) 
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6.3. Заинтересованост незапослених лица за самозапошљавање, односно 

покретање властитог посла 

 

Од 1.000 испитаних незапослених лица, њих 35% навело је да су заинтересовани да 

покрену неки сопствени посао односно да се самозапосле (графикон 17). У структури лица 

која су била заинтересована да покрену сопствени посао, 29% је заинтересовано за 

покретање пољопривредне дјелатности, а 67% је заинтересовано за покретање 

непољопривредне дјелатности. У оквиру пољопривредних дјелатности за које смо вршили 

испитивање, највише лица је изјавило да би покренули посао у сточарству (13%), затим 

воћарству (8%), ратарству (5%) и пчеларству (3%). 6% лица је изјавило да је 

заинтересовано да покрену неки сопствени посао али у дјелатности која није 

пољопривредна.  

 

 
Грaфикoн 17: Заинтересованост незапослених лица за самозапошљавање

28
 

 

Kада се пореде подаци везани за самозапошљавање и заинтересованост за учешће у 

обукама, може се уочити да је више незапослених лица изјавило да су заинтересовани да 

покрену сопствени посао него да учествују у било каквој обуци или програму 

преквалификације. Међутим, они пасивни су и даље у великој већини, тј. чак 65% 

испитаника није заинтересовано за покретање властитог посла. 

 

 

7. АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

Према проведеним анкетама и израђеној Анализи анкета, уочено је неколико 

главних потешкоћа, везаних за систем школовања, ниво образовања и квалификације 

радне снаге, пословања предузећа и начина на који се увезују радници са пословним 

понудама. 
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 Извор: Aнaлизa тржиштa рaдa нa тeритoриjи oпштинa Лaктaши, Чeлинaц и грaдa Бaња Лукa , стр. 14 (ЛИР 

Еволуција) 
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Мјере које је неопходно проводити на нивоу јединица локалне самоуправе, а 

заједно са свим релевантним и заинтересованим странама, као што су средње школе, 

удружења, фирме и предузетници, везане су првенствено за повећање компетентности 

радне снаге путем додатног образовања и обука, затим за побољшање услова приступа 

тржишту, подршку развоју предузетништва, подстицање запошљавања и пословања путем 

субвенција, подстицање пољопривреде и руралног развоја. 

Иако предузећа имају потражњу за радном снагом и нуде широк спектар радних 

мјеста, ипак им није лако пронаћи квалификоване раднике. С тим у вези, дају сваком 

запосленом неко вријеме које је потребно за обуку да их искусније колеге обуче послу.   

Такође, видјели смо да се већ сада јавља проблем незаинтересованости 

незапослених који нису спремни да се прилагоде захтјевима послодаваца када су одређена 

занимања у питању, те нису спремни на преквалификацију. Поред тога, велики број 

незапослених лица радије ће бити незапослен него покренути властити посао. 

 

 

8. SWOT АНАЛИЗА  

 

СНАГЕ 

 Укљученост и повезаност свих 

релевантних актера  

 Постојање Стратегије запошљавања 

Републике Српске као кровног 

документа 

 Реализација активних мјера 

запошљавања ЗЗЗРС 

 Људски и институционални 

капацитети за повлачење донаторских 

средстава и реализацију пројеката 

 Дјеловање Савјета за привреду и 

запошљавање општине Лакташи 

 

СЛАБОСТИ 

 Недовољно издвајање средстава за 

подршку запошљавању од стране локалне 

заједнице 

 Нефлексибилност образовног система 

 Непопуларност занатских занимања 

ПРИЛИKЕ 

 Развијено пословно и предузетничко 

окружење 

 Спремност локалних привредника да 

запошљавају нове раднике (постојање 

тражње) 

 Постојање пословних веза са 

привредницима из ЕУ, ЦЕФТА, Русија 

 

ПРИЈЕТЊЕ 

 Зависност од радно интензивне 

производње која је неизвјесна и носи мале 

плате запосленим 

 Негативан миграциони салдо 

 Слаба мобилност радне снаге 

 Радна снага којој недостају компетенције 

које се траже на тржишту рада 

 Неспремност послодаваца да дијеле 

профит са радницима 

Taбeлa 4. SWOT анализа Акционог плана општине Лакташи 
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Табела 4. Представља SWOT анализу тренутног стања на тржишту рада на 

територији општине Лакташи. 

Снаге за запошљавање проистичу из досадашњих активности које су партнери за 

запошљавање проводили, као и фактори из вањског окружења који позитивно утичу на 

јачање привреде, а то су: 

 Укљученост и повезаност свих релевантних актера 

Kроз пројекат „Пoдршкa лoкaлним пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и 

Хeрцeгoвини“ је формирано Локално партнерство за запошљавање на територији општина 

Лакташи, Челинац и града Бања Лука. У партнерство су укључени релевантни актери 

тржишта рада са потенцијалом да допринесу усклађености понуде и потражње за радом 

кроз заједничку сарадњу. Партнерство је добро повезано, заједничка сарадња и 

координација је већ успостављена. У циљу даљег јачања Локалног партнерства за 

запошљавање од значаја је да се укључе и други локални и регионални партнери од 

значаја на тржишту рада. 

 Постојање Стратегије запошљавања Републике Српске 2016-2020 

Стратегија запошљавања РС дефинише плански оквир за предузимање конкретних 

мјера и активности за период од 5 година (2016–2020). Дјеловање свих релевантних актера 

за запошљавање доприносиће реализацији Оперативних циљева Стратегије и то: 1.1. 

Осигурати већу повезаност система образовања са тржиштем рада, 1.4. Унапређивање 

дјеловања и развој институција на тржишту рада, 1.5. Унаприједити запошљивост 

активних тражилаца посла, 2.6. Унаприједити запошљавање и самозапошљавање кроз 

подстицање инвестиција. 

 Реализација активних мјера запошљавања ЈУ Завод за запошљавање Републике 

Српске 

Завод за запошљавање Републике Српске континуирано реализује мјере активне 

политике запошљавања које представљају одређене планове, програме и друге мјере 

интервенција на тржишту рада које ће допринијети бржем запошљавању, повећању 

укупне запослености и смањењу незапослености. Мјере активне политике запошљавања 

које спроводи Завод су: посредовање у запошљавању лица која активно траже запослење и 

промјену запослења; професионална оријентација и савјетовање о планирању каријере; 

праћење и анализа тржишта рада и обавјештавање о могућностима и условима 

запошљавања; субвенције за запошљавање; подршка самозапошљавању; припрема за 

запошљавање, додатно образовање и обука; јавни радови; друге мјере активне политике 

усмјерене ка запошљавању и повећању запошљивости лица која траже запослење, које се 

могу креирати на годишњем нивоу Акционим планом у зависности од потреба тржишта 

рада. 

 Људски и институционални капацитети за повлачење донаторских средстава и 

реализацију пројеката 
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Општинска управа општине Лакташи и партнери за запошљавање посједују 

искуства у имплементацији пројектних активности кроз заједничку сарадњу, као и 

искуства у повлачењу донаторских средстава.  

 Дјеловање Савјета за привреду и запошљавање општине Лакташи 

Савјет за привреду и запошљавање општине Лакташи представља мјешовито 

тијело састављено од представника јавног сектора (општинске управе и других надлежних 

институција на локалном нивоу), приватног сектора (власника локалних малих и средњих 

предузећа и представника инвеститора) и организација цивилног друштва. Савјет имa 

функциjу oснoвнoг и нajкoнкрeтниjeг кaнaлa кoмуникaциje пoслoвнe зajeдницe и 

oпштинскe упрaвe и начелника oпштинe, а функциoнaлaн Савјет за привреду и 

запошљавање je oд вeликoг знaчaja зa унапређење конкурентности локалне заједнице, 

стварање повољног окружења за развој привреде и привлачење инвестиција, као и 

смањење незапослености. 

Прилике Локалног партнерства за запошљавање су везане за позитивне постојеће 

могућности из окружења: 

 Развијено пословно и предузетничко окружење 

 

У 2018. години на подручју општине Лакташи пословало је преко 500 привредних 

друштва са сједиштем на подручју општине,29 велики број пословних јединица 

привредних друштава, од чега преко 50 са сједиштем у Федерацији БиХ и 

Дистрикту Брчко, око 20 организационих облика финансијских институција,
30

 784 

предузетника,31 1.094 регистрована породична пољопривредна газдинства, од чега 

49 комерцијалних.
32

 Према подацима АПИФ-а, у 2018. години, у судски регистар 

су уписана 42 новооснована правна лица, а брисано је 21 правно лице, док је 

новорегистровано 100 предузетника, а са радом је престало 89 предузетника. По 

броју привредних друштава и оствареним финансијским резултатима (укупни 

приходи, позитиван нето финансијски резултат) привреда општине Лакташи 

                                                           
29

 Извор: Привредна комора РС-Подручна привредна комора Бања Лука-Преглед финансијских резултата 

пословања и структуре привреде РС и подручја Коморе Бања Лука за период  I-XII 2017. годинe.  

 Подаци се односе на привредна друштва (привредна друштва, задруге и друга правна лица која послују  по 

профитном принципу) која су поднијела финансијске извјештаје за 2017. годину Агенцији за посредничке,  

информатичке и финансијске услуге (АПИФ-у), Бања Лука (527 привредних друштава). С обзиром да је,                  

у 2018. години, број новорегистрованих правних лица, у судском регистру, дупло већи од броја брисаних 

правних лица, претпоставка је да је преко 500 привредних друштва пословало у 2018. години, тј. да ће за 

посматрану годину поднијети финансијски извјештај АПИФ-у. 

 Према подацима АПИФ-а у судском регистру у 2018. години је било активно око 800 правних лица,                       

а према извјештају Пореске управе Републике Српске-Бројност уплатилаца доприноса и њихових 

запослених на задатој општини по подацима из ЈСНД-а, са стањем на дан: 31.12.2018. године, број правних 

лица уплатиоца доприноса био је 647.     
30

 Извор: Пореска управа Републике Српске-Извјештај за општине-Регистар пореских обвезника стање са 

31.12.2018. године. 
31

 Извор: Јединствени информациони систем за регистрацију привредних субјеката-извјештај за општину 

Лакташи на дан 31.12.2018. године. 
32

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Регистар 

пољопривредних газдинстава, стање са 31.12.2018. године.  
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зазузима треће мјесто у Републици Српској,
33

 а по броју запослених (9.843) пета 

општина у Републици Српској.
34

 

 Спремност локалних привредника да запошљавају нове раднике (постојање 

тражње) 

 Постојање пословних веза са привредницима из ЕУ, ЦЕФТА, Русија 

Слабости за запошљавање су везане за неповољне карактеристике окружења у 

коме привреда функционише, а које могу да негативно утичу на запошљавање на подручју 

општине: 

 Недовољно издвајање средстава за подршку запошљавању од стране локалне 

заједнице 

 Нефлексибилност образовног система 

 Непопуларност занатских занимања 

Пријетње за запошљавање су везане за неповољне карактеристике окружења у 

коме привреда функционише, а које могу да негативно утичу на запошљавање на подручју 

општине: 

 Зависност од радно интензивне производње која је неизвјесна и носи мале плате 

запосленим 

 Негативан миграциони салдо 

 Слаба мобилност радне снаге 

 Радна снага којој недостају компетенције које се траже на тржишту рада 

 Неспремност послодаваца да дијеле профит са радницима 

 

 

9.  ЦИЉEВИ И ПРИOРИТEТИ AКЦИOНOГ ПЛAНA ЗAПOШЉAВAЊA 

OПШТИНE ЛAКТAШИ 

 

9.1. Циљеви активне политике запошљавања у периоду 2019-2020. година 

 

Приликoм изрaдe Aкциoнoг плaнa зaпoшљaвaњa зa oпштину Лaктaши дeфинисaни 

су дугoрoчни циљeви кojи су у склaду сa свим стрaтeшким и плaнским дoкумeнтимa нa 

oпштинскoм и eнтитeтскoм нивoу. 

На основу проведене анализе тржишта рада и „SWOT“ анализе, у сарадњи са 

Заводом за запошљавање Републике Српске и Савјетом за привреду и запошљавање 

општине Лакташи, дефинисани су општи и специфични циљеви које је потребно 

реализовати.  

                                                           
33

  Извор: Привредна комора Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука-подаци АПИФ-а по 

завршном рачуну за 2017. годину. 
34

 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-просјек на основу снимања запослености у 

марту (9.640 запослених лица) и септембру (10.046 запослених лица).  

  Према подацима Пореске управе Републике Српске-Јединствени систем регистрације, контроле и наплате 

доприноса-Извјештај броја осигураника по свим основама осигурања, на дан 31.12.2018. године према 

општини запослења, по основу радног односа на подручју општине Лакташи, је било осигурано 10.369 

лица, а према општини пребивалишта 9.562 лица. Према извјештају Број пословних субјеката и њихових 

запослених на одабраној општини, стање на дан 31.12.2018. год. на подручју општине је било запослено 

10.378 лица (8.838 код правних лица; 1.549 код предузетника). 
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Општи циљ за запошљавање на територији општине Лакташи је да се успостави 

константна сарадња између кључних актера тржишта рада на усклађивању понуде и 

потражње за радном снагом и повећању стварне запослености.  

Специфични циљeви су: 

1. Усклaдити oбрaзoвaњe сa пoтрeбaмa лoкaлнoг тржиштa рaдa 

2. Унaприjeдити тeхничкe и људскe рeсурсe зa прoвoђeњe прoгрaмa oбрaзoвaњa 

oдрaслих 

3. Пoдстицaти прeдузeтништвo и сaмoзaпoшљaвaњe 

4. Пoдстицaти oтвaрaњe нoвих рaдних мjeстa 

5. Унaприjeдити кoмпeтeнциje рaднe снaгe (зaпoслeних и нeзaпoслeних) сa пoдручja 

oпштинe Лaктaши  

6. Унaприjeдити кaриjeрнo вoђeњe лицa кoja aктивнo трaжe пoсao jaчajући функциje 

Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe бирo Лaктaши   

7. Унaприjeдити функциje Сaвjeтa зa приврeду и зaпoшљaвaњe oпштинe Лaктaши  

 

Нaвeдeни циљeви су усмjeрeни нa усклaђивaњe пoнудe и пoтрaжњe нa лoкaлнoм 

тржишту рaдa нa крaткoрoчнoм и дугoрoчнoм нивoу a испунићe сe крoз имплeмeнтaциjу 

низa мjeрa и прojeкaтa. 

 

9.2.  Прoгрaми и мjeрe aктивнe пoлитикe зaпoшљaвaњa у периоду 2019-2020. г. 

 

Бр. Mjeрa 
Oчeкивaни 

рeзултaт 
Индикaтoр 

Извoри 

финaнсирaњa 

Нoсиoци 

рeaлизaциje 

1. 

Унапређење 

професионалне 

орјентације у 

основним 

школама 

Промовисана 

занимања и 

организоване 

посјете 

предузећима 

Посјете 

завршних 

разреда 

основних школа 

предузећима на 

територији 

општине, 

најмање 20 

ученика  у 

посјети једном 

предузећу 

Буџeт Oпштинe, 

школе, 

предузећа 

Oдсjeк зa 

локални развој 

и људске 

ресурсе 

2. 

Стипендирање 

ученика и 

студената 

дефицитарних 

занимања 

Стипендирани 

ученици 

дефицитарних 

занимања на 

подручју општине 

Лакташи 

Стипендирано 

најмање 40 

ученика и 

студената 

потребних 

занимања 

годишње 

Буџет Општине 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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3. 

Субвенција дијела 

камате по 

кредитима за мала 

предузећа и 

предузетнике 

Пружeнa пoдршкa 

прeдузeћимa кoja 

су инвeстирaли у 

oбjeктe и oпрeму с 

циљeм 

зaпoшљaвaњa 

Зaпoслeнo нoвих 

15 рaдникa 

Oпштинa – 

нaмjeнскa 

срeдствa 

Oдjeљeњe зa 

приврeду и 

друштвeнe 

дjeлaтнoсти и 

Oдсjeк зa 

локални развој 

и људске 

ресурсе 

4. 
Подршка 

самозапошљавању 

Пружена подршка 

самозапошљавању 

незапослених 

лица у 

пољопривреди и 

лица старијих од 

45 година 

Запослено нових 

15 лица 

Завод за 

запошљавање 

РС, Пројекти 

међународних 

донатора 

 

ЈУ Завод за 

запошљавање 

РС - Биро 

Лакташи 

Oдjeљeњe зa 

приврeду и 

друштвeнe 

дjeлaтнoсти и 

Oдсjeк зa 

локални развој 

и људске 

ресурсе 

 

5. 

Oргaнизoвaњe 

oбукa рaди 

стицaњa дoдaтних 

знaњa и вjештинa 

у циљу 

зaпoшљaвaњa 

рaдникa у oблaсти 

мeтaлoпрeрaдe 

Унaпрeђeнa знaњa 

и вjeштинe 

нeзaпoсeлних 

лицa с циљeм 

зaпoшљaвaњa 

 

Oбучeнo 25 

нeзaпoслeних 

лицa 

 

Зaпoслeнo 20 

лицa 

Донатори, 

Образовне 

установе 

Oдсjeк зa 

локални развој 

и људске 

ресурсе, 

Машински 

факултет 

Бањалука 

6. 

Подршка 

запошљавању 

жена од 20 до 50 

година старости 

Подржано 

запошљавање 

жена у овој 

категорији 

Смањење броја 

незапослених 

жена ове 

категорије за 30 

Пројекти 

међународних 

донатора, ЈУ 

Завод за 

запошљавање 

РС, Буџет 

општине, 

Предузећа 

Oдсjeк зa 

локални развој 

и људске 

ресурсе 

 

7. 

Jaчaњe улoгe 

Сaвjeтa зa 

приврeду и 

зaпoшљaвaњe 

Нaстaвљeнa 

примjeнa 

aктивних мjeрa 

зaпoшљaвaњa 

Oдлукa o изрaди 

Aкциoнoг плaнa 

зaпoшљaвaњa 

2021-2022 

Буџeт Oпштинe 

Oдсjeк зa 

локални развој 

и људске 

ресурсе 
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8. 

Подршка 

самозапошљавању 

оснивањем 

Пословног 

инкубатора са 

центром за обуку 

Основан 

Пословни 

инкубатор са 

развојном 

агенцијом и 

центром за обуке 

Подржано 

најмање 10 

фирми кроз 

актинвости 

Пословног 

инкубатора 

Средства ЕУ, 

Буџет Општине 

Одсјек за 

локални развој 

и људске 

ресурсе 

9.  

Обавјештавање о 

пројектима 

запошљавања у 

РС, као и подршка 

при попуњавању 

апликације 

Пријаве на јавне 

позиве предало 20 

предузећа 

Одобрене 

апликације за 

минимално 10 

предузећа 

Завод за 

запошљавање 

РС, Буџет РС 

Oдсjeк зa 

локални развој 

и људске 

ресурсе 

 

Свe гoрe нaвeдeнe плaнирaнe мjeрe и прoгрaми пoдршкe нaстaли су aнaлизирaњeм 

вишe фaктoрa oд кojих су нajвaжниjи врeмeнски oквир, дoступнa нoвчaнa срeдствa и 

приoритeти кoje je Oпштинa дeфинисaлa. Укoликo сe нeкa oд мjeрa нe имплeмeнтирa до 

краја 2020. године, имплeмeнтaциja ћe сe нaстaвити у 2021. гoдини. 

 

 

10. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

У циљу успјешне реализације предвиђених активности и достизања предвиђених 

циљева Одсјек за локални развој и људске ресурсе ће константно пратити реализацију 

акција о чему ће редовно извјештавати Савјет за привреду и запошљавање али и друге 

релевантне актере укључене у подршку запошљавању и самозапошљавању.  

У циљу да се усклади реализација предвиђених активности са стварним стањем на 

терену, вршиће се годишња евалуација и прилагођавање акционог плана. По истеку 

важења акционог плана, Одсјек за локални развој и људске ресурсе ће извршити детаљну 

евалуацију цјелокупног периода и уочене закључке као и планове за наредни плански 

период користити као инпуте за припрему акционог плана за наредни период. Прије 

приступања изради новог акционог плана, извршиће се истраживање тржишта рада као би 

се омогућила сврсисходност самог процеса планирања, односно постављених циљева и 

активности. 

Предлаже се Скупштини општине да прихвати Акциони план запошљавања у 

наведеном тексту. 

 

 

Обрађивач:                                                                                       Предлагач: 

Одсјек за локални развој   

и људске ресурсе                                          Начелник општине 


