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УВПД 
 

На ппшетку текуће гпдине, прпведенп је анкетираое привредника п ппслпвнпм 
амбијенту на ппдрушју ппщтине Лактащи и раду лпкалне администрације, шиме је дата 
прилика привредницима да изразе ставпве п тпме кпликп су задпвпљни радпм 
лпкалне администрације, пднпснп да изнесу кпји су прпблеми, али и да дају 
приједлпге и иницијативе, какп бисмп нащ рад, у нареднпм перипду, щтп вище 
прилагпдили пптребама привреде. 

Анализа представља преглед прпведенпг истраживаоа на репрезентативнпм 
узпрку привредних субјеката из разлишитих сектпра привреде, а пп питаоу тренутнпг 
стаоа, тј. мищљеоа представника из приватнпг сектпра у вези са:  

– Ппщтим амбијентпм за ппслпваое на лпкалнпм нивпу;  

– Задпвпљствпм привредника, тј. приватнпг сектпра услугама јавнпг сектпра; 

– Пптребама и припритетима предузећа у ппслпваоу, збпг мпгућнпсти ппдрщке и 
финансираоа из међунарпдних и републишких институција; 

– Врстама и припритетима ппдрщке лпкалне сампуправе када је у питаоу 
екпнпмски развпј; 

– Задпвпљтсвпм приватнпг сектпра кпмуналним услугама кпје су у надлежнпсти 
лпкалне сампуправе. 

 

1. МЕТПДПЛПГИЈА ИСТРАЖИВАОА  
 

1.1. Циљ истраживаоа  
 
Прпведенп истраживаое је ималп за циљ да утврди јасне ставпве и мищљеое 

власника/директпра или људи на рукпвпдећим ппзицијама у привредним субјектима 
кпји су били пбухваћени истраживаоем. Дакле, циљеви истраживаоа прпведенпг на 
узпрку пд 51 субјеката на ппдрушју ппщтине Лактащи су да, крпз иницијативе 
привредника, бпље фпрмулищемп пптребе лпкалне привреде, ппбпљщамп рад 
лпкалне администрације и унаприједимп ппслпвнп пкружеое.  

Такпђе, урађену анализу презентпвати релевантним представницима из јавнпг 
сектпра и свим заинтереспваним представницима приватнпг сектпра, ппсебнп пнима 
кпји су били пбухваћени истраживаоем.   

 
1.2. Циљана група  

 
У истраживаоу су ушествпвали власници и директпри привредних субјеката кпји 

ппслују на ппдрушју ппщтине Лактащи. Велишина узпрка за истраживаое је пбухватила 
114 правних лица из најважнијих сектпра лпкалне привреде.   

Истраживаое је у склппу узпрка пбухватилп субјекте из псам разлишитих 
сектпра привреде упбзирујући при тпме главну дјелатнпсти привредних субјеката.  

У истраживаоу на пснпву кпга је урађена пва анализа ушествпвали су власници 
и директпри предузећа или сампстални предузетници јер су тп пспбе кпје дпнпсе 
пдлуке, имају све релевантне инфпрмације и креирају ппслпвне пплитике и планпве 
анкетираних субјеката у будућнпсти.  

Метпда кпја се кпристила за пптребе пвпг истраживаое је анкетираое путем 
електрпнске ппщте и директнп „један-на-један“ анкетираое. Дакле, примјеоен је 



метпд истраживаоа кпји се заснива на анкетираоу путем е-маила и лишнпм интервјуу 
испитаника.  

Анкетни Упитник се састпји из шетири цјелине кпје треба да, ппред прикупљаоа 
пснпвних инфпрмација п анкетиранпм, пбраде и оихпвп мищљеое п привреднпм 
амбијенту и сагледа оихпве пптребе у вези са ппдрщкама развпју оихпвпг ппслпваоа. 
Пва анализа фпкусирана је на ппдатке кпји се пднпсе на ставпве испитаника п 
лпкалнпм ппслпвнпм амбијенту и пптребама привредника, те  задпвпљтсвпм 
приватнпг сектпра кпмуналним услугама пднпснп квалитетпм и цијенама кпмуналних 
услуга кпје су у надлежнпсти лпкалне сампуправе. 

 
 

2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА 
 

Структура узорка према секторима 

Дрвопрерађивачка индустрија 5 

Металопрерађивачка индустрија 13 

Пољопривредна и прехрамбена индустрија 6 

Услуге 7 

Електро индустрија 5 

Грађевинарство 7 

Индустрија текстила, коже и обуће 3 

Индустрија гуме, пластике и хемије 5 

 
2.1. Пптребе и припритети предузећа у ппслпваоу 

 
Према резултатима анкете, 95% анкетираних преузећа планира заппщљавати 

нпве раднике у наренпм перипду, пднпснп 51 анкетираних предузећа заппслиће 740 
радника у наредних пет гпдина. Нпва заппщљаваоа у нареднпм перипду исказана су 
на диаграму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграм 1. Планирана нпва заппшљаваоа у нареднпм перипду 
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Такпђе, већина привредника, у свим сектприма, је у кпментарима истакла да 
имају прпблем са прпналажеоем квалификпване радне снаге, те да је пптребнп 
пмпгућити преквалификацију пспба кпје се налазе у регистру Завпда за заппщљаваое, 
јер кадар кпји је пптребан, тренутнп се не впди на евиденцији Завпда. 

 
Припритети и даљи правци развпја предузећа исказани су у нареднпј табели.  

Одговор ДА НЕ 

Додатнe обукe запослених/управе 
28 23 

Потреба за финансијским средствима 
40 11 

Улагања у нове цертификате/стандарде квалитета  
23 28 

Потребе за изласком на нова тржишта 
37 14 

Имате ли потребе за израдом промотивних материјала предузећа?  
32 19 

Потребе за новом опремом/ машинама/ за производњу/ пружање 

услуга 
35 16 

 
Пшекиванп, резултати анализе ппказују да прекп 78% анкетираних 

предузећа има пптребу за дпдатним финансијским средствима за нпве инвестиције 
и прпщиреое прпизвпдое, пднпснп има пптребу за улагаоа у нпву ппрему и 
мащине за прпизвпдоу. Такпђе, прекп 72% анкетираних предузећа треба ппдрщку 
за излазак на нпва тржищта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Диаграм 2. Исказане пптребе за изласкпм на нпва тржишта 

 

2.2. Ппслпвнп пкружеое - задпвпљствп приватнпг сектпра услугама ппштинске 
управе 
 

Резултати истраживаоа ппказују да је прекп 80% привредника задпвпљнп или 
вепма задпвпљнп пружаоем услуга ппщтинске управе. Незадпвпљствп се ппјављује 
највище када је у питаоу рад кпмуналне пплиције и рад инспекције на сузбијаоу сиве 
екпнпмије. 

Неки пд кпметара на ппстављена питаоа приказани су у сљедећим табелама. 
 

8

9

45
7

6

8

Пптребе за изласкпм на нпва 
тржишта

Србија

Хрватска

Аустрија

Оемашка

Швајцарска

Пстале земље



 

Највеће потешкоће за ваше пословање у вашем локалном пословном  окружењу? 

У надлежности Општине У надлежности Републике Српске / БиХ 

– Ппбпљщати систем и  ппједнпставити  

– Прпналазак радне снаге;  

– Лпщи путеви (прилази, пдржаваое), 

без расвјете;  

– Недпстатак сирпвине (трупаца);  

– Маоак ппсла, тещка наплата, 

беспарица;   

– Превище фпрмалнпсти, премалп 

сущтинске ппдрщке ппслпваоу;   

– Виспке накнаде;;  

– Недпстатак субвенција за предузећа 

кпја су претрпјела велику щтету тпкпм 

ппплава 2014. гпдине. 

 

– Трпмпст и нефикаснпст система, кпји сам себе 

закпмпликује; 

– Честе измјене закпнских прпписа и лпща правна 

регулатива;  

– Рјещаваое издатака везанп за пбуку радне 

снаге;   

– Виспки ппрези и дппринпси, слаба стимулација 

за ивпзнп прјентисана предузећа, недпстатак 

ппдстицаја;  

– Недпстатак сирпвине (трупаца);  

– Тещка наплата пд државних инситуција, 

крщеое угпвпра пп питаоу рпкпва наплате;  

– Висина ппреза и дппринпса;   

– Плаћаое ПДВ-а приликпм увпза, виспк 

кредитни ризик, виспке камате;  

– Рад на црнп; 

Дпбијаое грађевинских дпзвпла 

 

„Приликпм претвараоа ппљппривреднпг земљищта у 

грађевинскп, трпщкпви претвараоа земљищта били су већи пд 

саме грађевинске дпзвпле. Сматрамп да предузећа пппут нащег 

кпја су прпизвпдна и извпзнп пријентисана требају имати 

ппсебне тарифе пп кпјима се наплашију грађевинске дпзвпле, кап 

и претвараое земљищта.“ 

Рад инспекције на сузбијаоу сиве 

екпнпмије 

– „На бирпу се налазе људи кпји раде сампсталнп и тп 

прави прпблем свима кпји раде легалнп“; 

– „Превище рада на црнп“. 

Накнада за уређеое грађевинскпг 

земљишта и рента 

– „Нереална је стара категпризација земљищта пп класама 

щтп је пшитп и изнпси су велики“; 

– „Када је у питаоу рента имамп дпста слушајева гдје 

привредни субјекти се удаљавају ван зпне регулаципнпг 

плана збпг знатнп маоих накнада, а тп ппщтини не иде у 

прилпг“; 

– „20.000,00 КМ кпщталп претвараое из ппљппривреднпг у 

грађевинскп земљищте, а у индустријскпј зпни!“ 

Фпрмираое ппсебнпг центра за 
ппмпћ предузећима (Центар за 
привреднике) са заппсленим 
стручним кпнсултантима, а у циљу 
рјешаваоа прпблема са 
административним и бирпкратским 
прпцедурама    

– „Пвп је битнп ппсебнп за стране субјекте кпји желе да 

региструју неки пблик привреднпг субјекта кпд нас ппщтп 

смп ми за оих јакп кпмпликпвани. БиХ је пп услпвима 

заппшиоаоа бизниса  пд 189 земаља на 175. мјесту тј. 

задоа у Еврппи.“ 

На кпји начин би лпкала сампуправа 

требала да ппдстиче екпнпмски 

развпј, кпју врсту ппдршке пчекујете 

пднпснп кпје услуге ппштине су 

вама, кап предузећу, најбитније  

 

- „Сектпр за кпмуникацију са привредницима, даваое 

инфпрмација и усмјераваое.“ 



– Већа и ригпрпзнија кпнтрпла сиве екпнпмије;  

– Ппдцјеоен пплпжај привредника, нема 

дпвпљнпг медијскпг прпстпра за привреднике;  

– Парафискални намети, кпмпликпване царинске 

прпцедуре, административне пптещкпће;  

– Недпстатак субвенција за предузећа кпја су 

претрпјела велику щтету тпкпм ппплава 2014. 

гпдине. 

 
Наредни диаграм ппказује да је 70 % испитаника спремнп платити већи изнпс 

административне таксе за брже рјещаваое разлишитих захтјева. 

 
Диаграм 3. Увпђеое „брзих прпцедура“ 

 
Када су у питаоу пшекиваоа, пднпснп за привреднике најбитније врсте 

ппдрщке пд стране лпкалне сампуправе су: ппдстицаји за набавку ппреме и пбуку 
радне снаге, те савјети п тпме какп прпнаћи и кпристити међунарпдне и владине 
прпграме, мада су и друге врсте ппдрщке, кпје су наведене у Анкетнпм упитнику, 
пцјеоене кап битне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Диаграм 4. Очекиваое ппдршке пд стране Општинске управе 

70%

30%

Да ли сте спремни платити већи изнпс таксе, укпликп би 
била уведена "брза прпцедура" рјешаваоа захтјева?

ДА 

НЕ 



2.3. Задпвпљтсвп приватнпг сектпра квалитетпм и цијенама кпмуналних услуга 
пје су у надлежнпсти лпкалне сампуправе 

 

Пцјена задпвпљства квалитетпм кпмуналних услуга кпје су у надлежнпсти 
лпкалне сампуправе, ппказала је да је 6 % анкетираних привредника незадпвпљнп 
услугама впдпснадбијеваоа, 19% услугама пдвпза смећа, 27% пдржаваоем лпкалних 
путева, 47% снадбијеваоем електришнпм енергијпм. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграм 5. Задпвпљствп квалитетпм кпмуналних услуга 

 

Кпментари везани за пружаое кпмуналних услуга у надлежнпсти Ппщтинске 
управе, наведени су у нареднпј табели. 

 

Водоснадбијевање - Цијена воде за привреду не би смјела бити већа од цијене за грађане јер 

је то дестимулативно за развој предузетништва. 

Одвоз смећа - Комуналци остављају неред. 

- Високе накнаде, своје смеће одвозимо самостално и поред тога 

добијамо високе накнаде за исто. 

Електрична 

енергија 

- Чести нестанци струје нарочито љети. Чак по неколико пута дневно. 

- Често нестаје струје, нико нас не обавјештава, а трпи производња и 

кваре нам се машине. 

- У односу на прије двије године испорука електричне енергије много је 

боља. За сада бисмо рекли да смо задовољни, битно нам је да будемо 

обавјештени о нестанку електричне енергије јер нам се машине кваре 

уколико су нестанци струје ненадани и машине због тога остану без 

напајања. 

– Изједначити цијену ел. енергије за привреду са цијеном за домаћинства. 

Потешкоће у 

сарадњи са јавним 

и комуналним 

предузећима         

 

-  



2.4. Дпдатни кпментари, пчекиваоа и приједлпзи за сарадоу са лпкалнпм 
управпм:  

 
– „Пд управе пшекујемп да ппједнпстављује све мпгуће прпцедуре, да скраћује 

рпкпве пнима кпји тп желе, и наравнп тп наплати.“ 
– „Пвп све би ималп смисла акп би Ппщтина имала већи интерес пд привредних 

субјеката, треба тражити пд Републике да су прихпди ппщтине директнп вежу 
за привреду на оенпј теритприји, пвакп је беспредметнп - никп не ради без 
интереса.“ 

– „Да лпкална сампуправа настави са редпвним и ташним извјещтаваоем п 
активнпстима кпје се тишу бранще нащег предузећа.“  

– „За свп вријеме ппслпваоа ДИ Вукелић, а сада и Дрвпфлпра ниједан нашелник 
ппщтине, нити оегпв најближи сарадник, није дпщап у пбилазак фирме да се 
заинтересује п прпблемима кпје имамп, углавнпм смп препущтени сами себи. 
Јединп нас ппсјећују инспекције, с времена на вријеме.“ 

– „Евидентнп је да ппстпји труд кпји ппједини радници улажу, међутим, резултат 
свега тпга углавнпм буду састанци на кпјима ми пптрпщимп вријеме, а 
радницима ппщтинске администрације прпђе радни дан. Сматрам да је, ппред 
дпбре впље, за неке пбласти неппхпднп и струшнп знаое и искуствп у реалнпм 
сектпру, ппсебнп на нивпу средоег меначмента у ппщтинскпј администрацији.“ 

– „Администрација дпбрп функципнище и треба такп наставити.“  
– „Ппјединици су пк, али је кпмпликпван сиситем и бирпкратија. Све фирме 

мпрају имати ппсредника, мпра ппстпјати некп ппзнат да би захтјев бип 
ријещен у рпку, а щтп не би требалп бити.“ 


