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На основу члана 49. став 1) тачка (21) Статута општине Лакташи („Службени 

гласник општине Лакташи“, број 8/17), а у складу са Програмом рада Скупштине општине 

Лакташи за 2018. годину („Службени гласник општине Лакташи“, број: 9/17), Начелник 

општине Лакташи,  п о д н о с и: 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У    

о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја општине Лакташи 2014-

2024. година за 2017. годину 

 

Информација о имплементацији Стратегије интегрисаног развоја oпштине Лакташи 

(2014-2024.) има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринесе бољем 

доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског, друштвеног развоја 

и заштите животне средине, у оквиру 3 дефинисана секторска циља. 

Планом имплементације за период 2017-2019. година предвиђено је провођење 94 

пројекта укупне вриједности 35.153.000,00 КМ, од чега је за 2017. годину предвиђено 

започињање 83 пројекта укупне вриједности 15.469.300,00 КМ. У 2017. години започета је 

имплементација 13 пројеката, а проценат реализације пројеката у извјештајној години је 

67,02%. Укупна вриједност имплементираних пројеката је 17.015.567,00 КМ, што је 

145,59% реализације у односу на пројектовани финансијски оквир (8,30% овог износа 

реализовано је кроз буџет Општине, а остало из екстерних извора).   

У погледу кључних приоритета и фокуса за претходну 2017. годину, Oпштина је, 

што у потпуности, што дјеломично, реализовала 64 пројекта који за посљедицу имају 

дјеломично остварење секторских циљева постављених Стратегијом развоја општине 

Лакташи у периоду 2014-2024. године. У извјештајној години имплементирани су 

пројекти из сва три сектора који су од великог значаја за локалну заједницу.  

Током 2017. године реализовано је више пројеката који су као резултат имали 

повећање инвестиција и запослености. Најзначајни међу њима је пројекат „Нове 

инвестиције у изградњи и опремању здравствено-туристичких центара у Слатини и 

Лакташима“. Овај пројекат поред утицаја на здравство, има снажан утицај на сектор 

туризма. Повећани смјештајни капацитети и побољшани услови за пружање здравствене 

помоћи и квалитетнија инфраструктура за провођење слободног времена утицаће на 

пружање квалитетније здравствене заштите како домаћим тако и страним посјетиоцима.  

Такође, веома битан пројекат је и „Развој пословне зоне Александровац“. Почетком 2017. 

године започети су преговори са Владом РС и Пољопривредним факултетом 

Универзитета у Бањој Луци око рјешавања имовинско-правних односа парцела за 

проширење пословне зоне. Такође, предузеће „Jakshe technology“ је направило халу од 

3.000,00 м
2
, а током 2017. године, додатна средства у развој пословне зоне уложили су 

„Индустрија Моноусо БХ“ д.о.о. Котор Варош и „Дукат“ д.о.о. БиХ. Развој пословне зоне 

је довео и у наредном периоду ће довести до повећања броја запослених радника са 

подручја општине Лакташи, што ће допринјети побољшању социјалне и економске 

ситуације у друштву на подручју општине. Такође, пружена је подршка локалним 

извозно-оријентисаним предузећима, у циљу повећања њихове конкурентности и 

повећања извоза, што ће у даљем периоду утицати на уравнотежење платног биланса 

општине Лакташи али и Републике Српске са иностранством.  
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Пројекат „Реконструкција, изградња и санација водоводне мреже“ омогућује 

јачање капацитета водоводног система на подручју општине Лакташи, чиме се стварају 

капацитети за квалитетније снабдјевање становништва и привреде питком водом.  

Током 2017. године реализовани су пројекти везани са санацију, реконструкцију и 

изградњу саобраћајне инфраструктуре, дијелом из буџета Општине Лакташи а дијелом из 

екстерних извора финансирања. У наредном периоду Општина ће у погледу ових 

пројеката наставити њихову даљу реализацију. 

28. децембра 2017. године, Акредитационо тијело BFC SEE на основу одлуке 

Регионалног савјета је потврдило да је Општина Лакташи испунила критеријуме Програма 

цертификације градова и општина са повољним пословним окружењем у југоисточној 

Европи у складу са стандардом BFC SEE:2014 са остварених 92,5 од максималних 100 

поена. 

Што се тиче секторских циљева, закључно са 2017. годином, у потпуности су 

остварена 3 секторска циља, дјелимично 9 секторских циљева, а код једног секторског 

циља није могуће оцијенити степен реализације због недостатка података, односно 

немјерљивости дефинисаних индикатора. У погледу утицаја реализације Стратегије на 

стање макроекономских показатеља у општини, током 2017. године дошло је до 

значајнијих помака о чему ће више података бити приказано у наставку Информације. 

Везано за изградњу институционалних капацитета за ефикасно управљање 

развојем, Општина је током 2017. године наставила подржавати младе, НВО сектор и 

цивилно становништво, што је за резултат имало укључивање свих релевантних актера у 

друштвене процесе и доношење одлука.  

При реализацији пројеката у 2017. години, највеће препреке или тешкоће су се 

односиле на: недостатак финансијских средстава, усаглашавање пројектне интервенције 

са различитим актерима и друге процедуре у рјешавању имовинско-правних односа што 

упућује на то да ће у наредном периоду бити неопходно дефинисати приоритете и за 

њихову реализацију ставити на располагање све расположиве ресурсе. 

 

 

1. УВОД 

 

Стратегија интегрисаног локалног развоја општине Лакташи за период 2014-2024. 

година усвојена је од стране Скупштине општине Лакташи, на 16. редовној сједници, 

одржаној дана 17.04.2014. године. Стратегија дефинише стратешке циљеве и стратешке 

фокусе за дугорочни период од десет година, док секторски развојни планови (Економски 

развој, Друштвени развој и Заштита животне средине) дефинишу секторске циљеве, 

резултате, програме, пројекте и мјере за период од пет година. На основу средњорочних 

секторских развојних планова, у досадашњем периоду имплементације Стратегије, 

општински развојни тим је на годишњој основи припремао Планове имплементације 

(принцип 1+2), који садрже детаљне информације о временском оквиру пројеката, 

очекиваним исходима, процијењеним вриједностима, изворима финансирања и 

одговорним тијелима за реализацију. Планови имплементације кориштени су за припрему 

годишњих планова рада организационих јединица, а планирање издвајања из буџета 

Општине за имплементацију планираних пројеката је вршено у складу са динамиком 

планирања пројектних буџета.  
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Носилац праћења имплементације Стратегије је Одсјек за локални развој и људске 

ресурсе, који обавља функцију јединице за управљање развојем (у даљем тексту: Одсјек). 

Временском динамиком праћења и вредновања предвиђено је да се праћење реализације 

планова имплементације 1+2 врши сваке године. У том контексту, Одсјек је вршио 

редован мониторинг реализације планираних пројеката на годишњем нивоу. На основу 

података из процеса мониторинга, у Општини су припремане годишње информације о 

реализацији планова имплементације, које је Начелник општине подносио Скупштини 

општине на расправу и усвајање.  

Ова Информација се односи на имплементацију стратешких, односно секторских, 

приоритетних пројеката у 2017. години, који се, по МиПРО методологији, планирају уз 

консултације са свим битним актерима у заједници у свим фазама имплементације 

стратегије. Ова Информација је припремљена у сарадњи са представницима свих 

унутрашњих организационих јединица општине. 

Подаци о имплементацији се континуирано прикупљају током цјелокупног периода 

извјештавања и то кориштењем Алата за Праћење Имплементације Стратегије (АПИС - 

Ексел табела за праћење пројеката) и на основу дефинисаних секторских и 

макроекономских показатеља (СМИ табела). Подаци се тимски анализирају, на основу 

чега се припрема квалитативни осврт на посматрани период имплементације, као и поуке 

и препоруке за наредни период. 

 

 

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

2.1. Визија 

 

Стратегијом развоја општине Лакташи за период 2014–2024. године, дефинисана је 

сљедећа визија: 

 

„Мјесто добрих идеја – корак испред других у предузетништву, производњи хране и 

очувању здравља“. 

 

 

2.2. Стратешки циљеви 

 

Стратегијом развоја општине  Лакташи за период 2014–2024. године, дефинисана 

су 3 стратешка циља: 

 

Стратешки циљ 1: Конкурентна привредна структура која оптимално реализује 

кључне инвестиционе, пољопривредне и туристичке потенцијале уз равномјеран развој 

општине. 

Стратешки циљ 2: Инфраструктурно уређена, привлачна и толерантна друштвена 

средина која обезбјеђује престижан квалитет живота у локалној заједници. 

Стратешки циљ 3: Еколошки очувана и енергетски освијешћена средина, која 

одрживо користи природне ресурсе. 
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2.3. Секторски циљеви 

 

Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и 

заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи циљеви: 

 

Економски развој 

 

Секторски циљ 1: Реализована „критична маса“ индустријских инвестиција које у 

већој мјери користе локалне пољопривредне произвођаче и запошљавање локалног 

становништва, до 2018. године.  

Секторски циљ 2:  Покренут нови предузетнички талас, до 2017. године. 

Секторски циљ 3: Стални раст у здравственом туризму и формирање цјеловите 

туристичке понуде општине Лакташи, уклопљене у ширу туристичку понуду регије до 

2016. године. 

 

Друштвени развој 

 

Секторски циљ 1: Побољшати квалитет структуре образовања са константним 

растом запошљавања и инвестирања у знање и људске ресурсе до 2018. године. 

Секторски циљ 2: Значајно унаприједити спортску и културну инфраструктуру и 

понуду друштвених садржаја до 2018. године  посебно у руралним подручјима. 

Секторски циљ 3: У периоду 2014-2018. године осигурати унапређење 

здравствене инфраструктуре и услуга и развој нових услуга у области социјалне заштите. 

Секторски циљ 4: До 2018. године квалитетно унаприједити осталу 

инфраструктуру са обезбијеђеним одржавањем и реконструкцијом приоритетних 

инфраструктурних објеката. 

Секторски циљ 5: До 2017. године укључити значајан број жена и младих, 

посебно у руралном подручју, у процесе друштвеног развоја кроз подизање капацитета 

НВО и ојачати везе са дијаспором.   

 

Сектор заштите и унапређења животне средине 

 

Секторски циљ 1:  Организовано самоодрживо управљање чврстим отпадом на 

читавој територији општине са повећањем издвојеног рециклажног отпада на 200 тона 

годишње, до 2018. године. 

Секторски циљ 2: Изграђен и функционалан јавни водоводни систем до 2018. 

године који обухвата најмање 80% домаћинстава и изграђен канализациони систем за 30% 

домаћинстава, до 2018. године. 

Секторски циљ 3: Унаприједити стање управљања простором на подручју читаве 

општине, израдом Просторног плана општине и спроведбених докумената, до 2018. 

године.   

Секторски циљ 4: Смањење емисије CO2 кроз повећање енергетске ефикасности и 

повећање учешћа обновљивих извора енергије, са смањењем емисије за 15% и повећањем 

енергетске ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије за 5%, до 2018. године. 

Секторски циљ 5: Повећати степен заштите природних ресурса, као и природног и 

културног наслијеђа, успостављањем најмање два заштићена подручја, до 2018. године. 
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2.4. Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период 

(2017. година) 

 

Кључни приоритети економског развоја 

 

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског 

сектора у 2017. години били су: побољшати пословно окружење и повећати инвестиције у 

индустрију, повећање запослености у индустрији, развој регионалне пословне зоне 

Александровац, обука пољопривредних произвођача те спровођење низа активности у 

циљу добијања цертификата БФЦ. 

Фокусирањем на развој индустрије и туризма у наредном периоду, општина би 

унаприједила све микроекономске и макроекономске параметре, што доприноси 

реализацији секторских циљева 2 и 3 дефинисаних у оквиру економског развоја.  

 

Кључни приоритети друштвеног развоја 

 

У друштвеном сектору за 2017. годину кључни приоритети су: развој људских 

ресурса и друштвених садржаја за потребе динамичног друштвеног развоја са 

константним растом запошљавања, побољшана доступност и квалитет образовања 

(програми доквалификације и преквалификације), развој нових и подизање квалитета 

постојећих услуга у области здравствене и социјалне заштите, повећано учешће жена, 

младих и дијаспоре посебно у руралном подручју у друштвеним процесима и подизање 

капацитета невладиних организација за реализацију пројеката који се финансирају из 

домаћих и међународних фондова. 

 

Кључни приоритети заштите животне средине 

 

У сектору заштите животне средине за 2017. годину кључни приоритет је, као и у 

2016. години, била изградња воводовне мреже у насељима на подручју општине Лакташи 

у којима нема јавног водовода. Током 2017. године од приоритетног значаја је била и 

област управљања простором на подручју читаве општине, израдом Просторног плана 

општине и спроведбених докумената. 
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3. ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА И ОКВИРА ЗА 

ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ ОБУХВАЋЕНИХ ПЛАНОМ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 2017-2019. ГОДИНА 

 

За плански период 2017-2019. године укупно су планирана 94 пројекта, од чега се 

51 пројекат односи на пренешене раније започете пројекте, а 13 пројеката на оне који су 

започели у 2017. години. Посматрајући по развојним секторима за период 2017-2019. 

година, у склопу економског сектора је укупно планирано 26 пројеката, у друштвеном 

сектору 28 пројеката те у сектору заштите животне средине 40 пројеката.  За реализацију 

ових пројеката за период 2017-2019. година, планирано је укупно 35.153.000,00 КМ, од 

тога из властитих извора 4.335.200,00 КМ а из екстерних 30.817.800,00 КМ. При томе, 

планирана укупна капитална улагања у развојне пројекте чине 6,16% укупног општинског 

буџета.  

У наставку је графички приказ структуре планираних пројеката у односу на број 

пројеката, изворе финансирања и финансијске параметре по секторима.  

 

Графикони 1 и 2: Структура финансирања пројеката за период 2017-2019. година 

 

                  
 

Што се тиче екстерних извора финансирања, најзначајнији предвиђени извори за 

период 2017-2019. године су средстава виших нивоа власти али и средства међународних 

развојних организација (ЕУ, ЕИБ, УНДП, ЕДА, ГИЗ...). Како би искористила прилике за 

привлачење средстава из екстерних извора, Општина је током претходног периода 

аплицирала на објављене јавне позиве донатора, закључила споразуме о заједничким 

пројектима, склопила договоре о донацијама и слично, те у наредном периоду намјерава 

припремити неколико пројеката путем којих ће аплицирати на доступне домаће/стране 

фондове и реализовати промотивне активности у склопу привлачења инвеститора у 

пословну зону. Такође, пружена је подршка предузећима која имају приједлоге пројеката 

да са истим аплицирају код различитих донатора са циљем повећања своје 

конкурентности. 

У периоду 2017-2019. године планирано је да се највећи дио средстава утроши у 

оквиру Сектора друштвеног развоја, где су садржани и највећи/комплексни пројекти, у 

укупном износу од 18.717.000 КМ од чега је из буџета планирано 1.957.200 КМ (10,45%), 

а из екстерних извора 16.759.800,00 КМ (89,55%).  
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4. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА 

 

4.1. Сажет осврт на претходни период имплементације  

 

Стратешки пројекти реализовани на подручју општине Лакташи у периоду 2014-

2017. година били су фокусирани на развој привреде, привлачење инвестиција у откупне и 

прерађивачке капацитете и унапређење инфраструктуре за бољи квалитет живота грађана. 

Од почетка реализације развојне Стратегије развоја општине Лакташи за период 2014-

2024. година у потпуности је завршено 8 пројеката, што је 6,84% од укупно планираних 

117 пројеката. Такође, започето је 55 вишегодишњих пројеката који су још увијек  у 

процесу реализације. У процес имплементације су укључена 24 нова пројекта (која нису 

била планирана Стратегијом, али чије укључење доприноси реализацији зацртаних 

стратешких/секторских циљева). 

Укупан проценат реализације планираних пројеката у оквиру Стратегије 

интегрисаног локалног развоја општине Лакташи је 56,41%. Удио пројеката чија 

имплементација није ни започета у овом периоду је 43,60% (51 пројекат - 35 пројеката је 

пролонгирано а 16 отказано
1
), док је удио дјелимично реализованих или започетих 

пројеката 49,56%. Највећи проценат имплементираних у односу на број планираних 

пројеката остварен је у сектору економског развоја од 82,76%, а најмањи у сектору 

животне средине (36,54%).  

 

Табела 1: Преглед планираних и реализованих пројеката из Стратегије развоја општине 

Лакташи у периоду 2014-2017. 

 

СЕКТОР 

Број 

секторс

ких 

циљева 

Пројекти  

% потпуно 

реализова

них 

пројеката 

% потпуно 

реализован

их и 

дјелимично 

реализован

их 

пројеката 

Број и 

вриједност 

планираних 

пројеката  

 

Број и 

вриједност 

потпуно 

реализованих 

пројеката 

 

Број и 

вриједност 

дјелимично 

реализованих 

пројеката 

(започети) 

Број и 

вриједност 

пројеката 

чија 

имплеме-

нтација није 

започела  

Економски 

развој 
3 

29 3 21 5 
10,34% 82,76% 

17.078.000,00  583.367,00  33.068.201,00  844.000,00  

Друштвени 

развој 
5 

36 3 20 13 
8,33% 63,89% 

17.665.300,00  337.190,00  4.001.376,00  1.175.000,00  

Заштита 

животне 

средине 

5 

52 2 17 33 

3,85% 36,54% 
27.502.000,00  93.792,00  7.206.626,00  2.960.000,00  

Укупно 
13 

117 8 58 51 
6,84% 56,41% 

62.245.300,00  1.014.349,00 44.276.203,00 4.979.000,00 

 

Од укупно 62.245.300,00 КМ планираних за имплементацију свих 117 пројеката, 

реализовано је 72,76%, тј. за реализацију Стратегије је уложено 45.290.552,00 КМ. У 

структури укупно реализованих средстава из општинског буџета је издвојено 9%, а из 

                                                           

1 Најчешћи разлози за отказивање или прологнирање пројеката су: недостатак финансијских средстава, дуге 

процедуре рјешавања имовинско-правних односа, недостатак интереса инвеститора или носилаца пројеката. 
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спољних извора 91% укупних средстава. С обзиром да имплементација Стратегије у 

великој мјери зависи од спољних извора, у наредном периоду треба јачати капацитете 

Општине за идентификацију извора финансирања и намицање средстава. 

У Табели 2 која слиједи дат је приказ података о планираним и реализованим 

финансијским средствима за имплементацију стратешких пројеката на подручју општине 

Лакташи. 

 

Табела 2: Поређење планираних и реализованих средстава из планова имплементације 

1+2 и годишњих информација о реализацији Стратегије, у периоду 2014-2017. година 

 

Сектор 

Планирана 

финансијска 

средства за 

имплементацију 

пројеката
(*)

 

Реализована финансијска средства за имплементацију 

пројеката 

Укупно Буџет Спољни извори Укупно 

Економски 

развој 
17.078.000,00 497.437,00 33.154.131,00 33.651.568,00 

Друштвени 

развој 
17.665.300,00 2.964.837,00 1.373.729,00 4.338.566,00 

Заштита 

животне 

средине 

27.502.000,00 693.396,00 6.607.022,00 7.300.418,00 

Укупно 62.245.300,00 4.155.670,00 41.134.882,00 45.290.552,00 

% 

(структура) 
  9,18% 90,82% 100,00% 

Проценат реализованих средстава од укупно планираних 72,76% 

 

Уколико се посматра омјер планираних средстава из секторских планова, 

укључујући и накнадно додане пројекте путем планова имплементације, од укупно 

62.245.300,00 КМ планираних за имплементацију свих 117 пројеката, реализовано је 

72,76%, тј.  за реализацију Стратегије уложено је 45.290.552,00 КМ.  

Низак степен реализације укупних средстава је забиљежен у секторским плановима 

за друштвени развој (25%) и заштиту животне средине (27%), док је у сектору економског 

развоја степен реализације изузетно висок (197%). Највише средстава је издвојено у 

сектору економског развоја (33,65 милиона КМ), што је готово двоструко већи износ у 

односу на планирана средства. С обзиром на доминантан фокус на реализацију пројеката 

из економског сектора, ефикасност и ефективност стратешких интервенција су значајно 

боље у односу на друштвени сектор и сектор животне средине. 

У структури укупно реализованих средстава из општинског буџета је издвојено 

4.155.670,00 КМ (9% укупних средстава), а из спољних извора је уложено 41.134.882,00 

КМ (91% укупних средстава). Из спољних извора финансирања уложено је значајно више 

него из општинског буџета, што наводи на закључак да имплементација Стратегије у 

великој мјери зависи од спољних извора. 

Када је ријеч о финансијској реализацији, средства за реализацију пројеката 

„Стратегије развоја општине Лакташи 2014-2024. године“ су обезбијеђена из буџета 
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Општине Лакташи, грантова Владе Републике Српске, средстава различитих донатора, 

фондова, те кредитних задужења, приватних и осталих извора. Реализацијом пројеката 

дошло се до остварења одређених оперативних циљева који доприносе остварењу 

стратешких циљева чијим се испуњењем остварује визија општине Лакташи. 

 

4.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2017.  години 

Планом имплементације за 2017. годину планирана су 94 пројекта, при чему је у 

2017. години у потпуности реализовано 6 пројеката. Од укупно реализованих пројеката у 

2017. години, 51 пројекат се односи на пројекте чија је реализација започета у претходним 

годинама а 13 пројекта на пројекте који су започети у 2017. години.   

У наставку је графички приказ реализације пројеката. 

 

Графикон 3: Преглед броја планираних и реализованих пројеката у 2017. години 

 

 
 

Када је ријеч о финансијској реализацији, укупна реализација пројеката је 110% у 

односу на План. При томе, у укупном броју реализованих пројеката, 8,30% се односи на 

финансирање из општинског  буџета док је 91,70% из екстерних извора финансирања. 

Упоређујући планирану структуру по изворима финасирања гдје је у Плану 

имплементације за 2017. годину било предвиђено финансирање пројеката са 9,62% из 

општинског  буџета, а 90,38% из ектерних извора финансирања, може се закључити да је 

Општина Лакташи врло прецизно урадила финансијске пројекције везане за реализацију 

пројеката с обзиром да је учешће Општине Лакташи у реализацији пројеката приближно 

једнако планирано. Ова чињеница показује спремност Општине Лакташи да привлачећи 

средства из екстерних извора финансирања имплементира пројекте који су од значаја за 

општину и њене становнике. 

У табелама у наставку је дат детаљан приказ укупно реализованих пројеката у 

односу на планирано, укупно и по секторима. 
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Табела 3. Преглед планираних наспрам остварених пројеката у 2017. години (сви сектори) 

 

ПРЕГЛЕД (потпуно  или 

дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 

пројеката 
Укупно Из буџета 

Из екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО     

А. Укупан број планираних 

пројеката 
83 15.469.300,00 1.489.400,00 13.979.900,00 

% структура финансирања од 

А 
 100% 9,62% 90,38% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелини 

или дјелимично реализованих 

прој. 

64 17.015.567,00 1.412.299,00 15.603.268,00 

% у потпуности или 

дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 

75,90% 110% 94,82% 111,61% 

% структура (од Б)  100% 8,30% 91,70% 

Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 
57 16.802.817,00 1.402.799,00 15.400.018,00 

% дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 
64,47% 108,62 % 94,18% 110,15% 

% структура (од Ц)  100% 8,35% 91,65% 

Д. Укупан број у цијелини 

завршених пројеката 
6 212.750,00 9.500,00 203.250,00 

% у цијелости завршених 

пројеката  (од А) 
8,43% 1,37% 0,64% 1,45% 

% структура (од Д)  100% 4,46% 95,54% 

 

Табела 4. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по 

секторима на основу Плана имплементације 2017-2019 

 

2
0
1
7
 

Област Збир финансијских вриједности 

пројеката 

Структура 

финансирања 

реализованих 

пројеката 

Планирано Реализовано 
Буџет 

(%) 

Остало  

(%) 

Друштвени развој 7.598.300,00 КМ 1.514.580,00 КМ 60,15% 39,85% 

Економски развој 2.190.000,00 КМ 14.140.461,00 КМ 0,95% 99,05% 

Еколошки развој 5.681.000,00 КМ 1.360.526,00 КМ 26,99% 73,01% 

Укупно 15.469.300,00 КМ 17.015.567,00 КМ 8,30% 91,70% 

% по плану 

имплементације 
100% 110 %   
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Сектор економског развоја 

У сектору економског развоја за 2017. годину планирана је реализација 25 

пројеката. Из претходних година је пренесено 14 пројеката чија је реализација настављена 

у 2017. години, а започето је 7 нових пројеката. Од тога, током претходне године у 

потпуности су реализована 3 пројекта. За реализацију пројеката из сектора економског 

развоја је планирано 2.190.000,00 КМ а издвојено је 14.140.460,00 КМ. Разлика у 

планираном и реализованом обиму инвестиција настала је као резултат повећаног обима 

инвестиције на изградњи и опремању здравствено-туристичког центра у Слатини, али и 

преноса активности из ранијих година у извјештајну годину. У овом сектору средства која 

су намијењена за реализацију пројеката су била реализована углавном из екстерних 

извора.  

Најзначајнији пројекти у 2017. години у области економског сектора су: 

 подршка примарним пољопривредним произвођачима, 

 креирање и промоција модела подршке за бизнис дијаспоре, 

 развој регионалне пословне зоне Александровац, 

 изградња смјештајних и терапеутских капацитета у бањи Слатина (инвестиција 

Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“),  

 процедура цертификације Општинске управе – повољно пословно окружење и 

 субвенционисање каматне стопе на кредите привредника и предузетника. 

 

Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2017. 

години 

 

ПРЕГЛЕД (потпуно и 

дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 

пројеката 
Укупно Из буџета 

Из екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО     

А. Укупан број планираних 

пројеката 
25 2.190.000,00 193.000,00 1.997.000,00 

% структура финансирања од 

А 
 100% 8,81 % 91,19% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелини или 

дјелимично реализованих 

прој. 

23 14.140.461,00 133.993,00 14.006.468,00 

% у потпуности или 

дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 

92% 645,68% 69,42% 701,37% 

% структура (од Б)  100% 0,94% 99,06% 

Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 
20 13.980.711 127.493,00 13.853.218,00 

% дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 
80% 638,38% 66,05% 693,70,10% 

% структура (од Ц)  100% 0,91% 99,09% 
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Д. Укупан број у цијелини 

завршених пројеката 
3 159.750,00 6.500,00 153.250,00 

% у цијелости завршених 

пројеката  (од А) 
12% 7,29% 3,37% 7,67% 

% структура (од Д)  100% 4,07% 95,93% 

 

Друштвени сектор 

У друштвеном сектору за 2017. годину планирано је 28 пројеката. Из претходних 

година је пренесено 20 пројеката чија је реализација настављена у претходној години а 

започета су 2 нова пројекта. Од тога, током претходне године у потпуности су 

реализована 3 пројекта. За реализацију ових пројеката је планирано 7.598.300,00 КМ, а 

издвојено је 1.514.580,00 КМ. У овом сектору средства која су намијењена за реализацију 

пројеката су била реализована из општинског буџета и екстерних извора финансирања 

(Табела 6).  

Најзначајнији пројекти у 2017. години у области друштвеног сектора су: 

 изградња нове саобраћајне инфраструктуре, 

 изградња спортске инфраструктуре и дјечијих игралишта, 

 санација друштвених домова по мјесним заједницама, 

 субвенције спортским организацијама, 

 рад локалног волонтерског сервиса и 

 завршена изградња амбуланте у Кришковцима. 

 

Табела 6. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору у 2017. 

години 

 

ПРЕГЛЕД (потпуно и 

дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 

пројеката 
Укупно Из буџета 

Из екстерних 

извора 

                ПЛАНИРАНО    

А. Укупан број планираних 

пројеката 
28 

                            

7.598.300 620.400 6.977.900 

% структура финансирања од 

А 
 100% 8,16% 91,84% 

            У РЕАЛИЗАЦИЈИ    

Б. Укупан број  у цијелини 

или дјелимично реализованих 

прој. 

22 1.514.580 911.027 603.553 

% у потпуности или 

дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 

78,57% 19,93% 146,84% 8,65% 

% структура (од Б)  100% 60,15% 39,85% 

Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 
19 1.461.580 908.027 553.553 

% дјелимично реализованих 67,85% 19,23% 146,36% 7,93% 
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пројеката (од А) 

% структура (од Ц)  100% 62,12% 37,88% 

Д. Укупан број у цијелини 

завршених пројеката 
3 53.000 3.000 50.000 

% у цијелини завршених 

пројеката  (од А) 
10,71% 0,70% 0,48% 0,71% 

% структура (од Д)  100% 5,66% 94,34% 

 

Сектор заштите животне средине 

У сектору заштите животне средине за 2017. годину планирано је провођење 31 

пројекта. Из претходних година је пренесено 15 пројеката чија је реализација настављена 

у претходној години а започета је реализација 4 нова пројекта. Од тога, током претходне 

године у потпуности није реализован ниједан пројекат. За реализацију ових пројеката је 

планирано 5.681.000,00 КМ а издвојено је 1.360.526,00 КМ што је 23,95% од планираног. 

У овом сектору средства која су намијењена за реализацију пројеката су била реализована 

из општинског буџета и екстерних извора.  

Најзначајнији пројекти у 2017. години у области заштите животне средине су: 

 Завршетак радова на изградњи обалоутврда на ријеци Врбас и њеним 

притокама, 

 Израда Просторног плана општине Лакташи и 

 Реконструкција, изградња и санација водоводне мреже 

 

Табела 7. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине 

у 2017. године 

 

ПРЕГЛЕД (потпуно и 

дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 

пројеката 
Укупно Из буџета 

Из екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО     

А. Укупан број планираних 

пројеката 
31 5.681.000 

676.000 5.005.000 

% структура финансирања од 

А 
 100% 11,90% 88,10% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелини или 

дјелимично реализованих 

прој. 

19 1.360.526 367.279 993.247 

% у потпуности или 

дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 

51,61% 23,95% 54,33% 19,85% 

% структура (од Б)  100% 27% 73% 

Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 
19 1.360.526 367.279 993.247 

% дјелимично реализованих 48,38% 23,95% 54,33% 19,85% 
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пројеката (од А) 

% структура (од Ц)  100% 27% 73% 

Д. Укупан број у цијелини 

завршених пројеката 
0 0 0 0 

% у цијелини завршених 

пројеката  (од А) 
 - - - 

% структура (од Д)  - - - 

 

4.3. Кључни резултати и остварени прогрес 

 

На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у 

извјештајном периоду може се закључити да су годишњи резултати видљиви прије свега  

кроз реализацију пројеката који су директно утицали на становнике општине Лакташи. 

Приоритетне активности су провођене на изградњи и опремању здравствено-туристичког 

центара у Слатини као и на унапријеђењу пословног окружења. Завршен је и процес БФЦ 

цертификације чиме је општина Лакташи постала једна од 9 општина и градова у 

Републици Српској које су добиле овај цертификат. 

Такође, извршени су радови на изградњи и реконструкцији саобраћајне мреже те  

изградњи и санацији друштвених домова по мјесним заједницама. Важно је напоменути да 

су настављени радови са изградњом аутопута Лакташи-Прњавор као великог 

инфраструктурног пројекта који ће бити од велике важности за даљи развој општине. 

 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Секторски циљ 1: Реализована „критична маса“ индустријских инвестиција која у 

већој мјери користи локалне пољопривредне произвођаче и запошљавање локалног 

становништва.   

Почетком 2017. године започети су преговори са Владом РС и Пољопривредним 

факултетом Универзитета у Бањој Луци око рјешавања имовинско-правних односа 

парцела за проширење пословне зоне. Такође, предузеће „Jakshe technology“ је направило 

халу од 3.000,00 м2, а „Индустрија Моноусо БХ“ д.о.о. Котор Варош и „Дукат“ д.о.о. БиХ 

уложили су укупно око 500.000,00 КМ током 2017. године у развој пословне зоне. 

Секторски циљ је у потпуности остварен, посебно захваљујући реализацији 4 нове 

инвестиције у откупне и прерађивачке капацитете, које су омогућиле увезивање 211 

локалних произвођача у ланце вриједности и запошљавање 1000 нових радника од 

почетка имплементације стратегије. 

 

Секторски циљ 2: Покренут нови предузетнички талас до 2017. године.  

У 2017. години започето је неколико пројеката који би требали допринјети развоју и расту 

предузетништва на територији општине. Потписан је споразум са Пројектом 

запошљавања младих (YЕП) у оквиру којег ће бити организована обука за потенцијалне 

предузетника, али и обезбјеђена финансијска и ментроска подршка. Такође, са 

Фондацијом Мозаик се реализује програм Омладинска банка и Инкубатор друштвених 

бизниса који је отворен за младе предузетнике са подручје општине. Током 2017. године  

настављено је и са субвенционисањем камата на кредите привредника и 
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пољопривредника. Овај секторски циљ је дјелимично остварен у домену отварања нових 

радњи и предузећа и повећању броја новозапослених радника у периоду од почетка 

имплементације стратегије до краја 2017. године. Сви секторски исходи су дјелимично 

остварени у односу на постављене циљеве. 

 

Секторски циљ 3: Стални раст у здравственом туризму и формирање цјеловите 

туристичке понуде општине Лакташи, уклопљене у ширу туристичку понуду регије 

до 2017. године.  

Током 2017. године завршени су радови на изградњи и опремању здравствено-

туристичких центара у Слатини вриједности око 25.778,744,52 КМ. Овај секторски циљ је 

дјелимично остварен, захваљујући порасту броја запослених у сектору туризма и 

угоститељства за 14,7% у 2017. у односу на 2013. годину. 

 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

 

Секторски циљ 1: Побољшати квалитет структуре образовања са константним 

растом запошљавања и инвестирања у знање и људске ресурсе до 2018. године.   

У току 2017. године основне школе на територији општине Лакташи су инвестирале у 

опремање школа за извођење савремене наставе у циљу побољшања квалитета наставе 

која се пружа ученицима. Општина Лакташи је из буџета издвојила средства за подршку 

реализацији програма за младе и раду локалног волонтерског сервиса.  

 

Секторски циљ 2: Значајно унаприједити спортску и културну инфраструктуру и 

понуду друштвених садржаја до 2018. године  посебно у руралним подручјима.  

У оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ реализована 

су два пројекта изградње спортских и дјечијих терена (Мјесна заједница Чардачани и 

Мјесна заједница Клашнице). Изведени су мањи радови на санацији постојећих спортских 

терена и одобрена су значајна средства спортским организацијама. Овај секторски циљ је 

од почетка имплементације стратегије  дјелимично остварен, обзиром да су остварена 

значајна постигнућа у домену изградње спортско-рекреативних објеката и повећања 

понуде културних и друштвених садржаја.  

 

Секторски циљ 3: У периоду 2014-2018. године осигурати унапређење здравствене 

инфраструктуре и услуга и развој нових услуга у области социјалне заштите.  

Завршена је изградња амбуланте у Кришковцима која ће растеретити Дом здравља „Др 

Младен Стојановић“ у Лакташима, али и омогућити локалном становништву у 

Кришковцима, Шешковцима, Папажанима и Милосавцима лакши приступ здравственој 

заштити и већи квалитет здравствених услуга. Овај секторски циљ је у потпуности 

остварен, обзиром да су од почетка имплементације стратегије изграђена 2 нова 

здравствена објекта (завршени су радови на изградњи амбуланте у Кришковцима и 

завршена је изградња објекта павиљонског типа са терапијским центром у Заводу за 

физикалну медицину и рехабилитацију ''Др Мирослав Зотовић'' Бања Лука на локацији 

Слатина) и уведене четири нове услуге у области здравства. 
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Секторски циљ 4: До 2018. године квалитетно унаприједити осталу инфраструктуру 

са обезбијеђеним одржавањем и реконструкцијом приоритетних инфраструктурних 

објеката.  

Остварење овог секторског циља се континуирано одвија сваке године имплементацијом 

већег броја пројеката предвиђених Планом имплементације и Стратегијом развоја 

општине Лакташи. Овај секторски циљ је у потпуности остварен од почетка 

имплементације стратегије, обзиром да је изграђено 13 нових инфраструктурних објеката 

и извршена је реконструкција и санација 50 постојећих инфраструктурних објеката – 

углавном објеката за водоснабдијевање, путне инфраструктуре, друштвених домова и 

мостова. 

 

Секторски циљ 5: До 2017. године укључити значајан број жена и младих, посебно у 

руралном подручју, у процесе друштвеног развоја кроз подизање капацитета НВО и 

ојачати везе са дијаспором.  

Кроз пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ који заједнички 

реализују УНДП БиХ и Општина Лакташи, укључен је велики број маргинализованих 

структура становништва. Удружења су такође аплицирала на Јавни позив за достављање 

пројектих приједлога у оквиру наведеног пројекта. Еколошком друштву „Канаринац“ 

одобрен је пројекат „vocnjak.ba“ у функцији одрживог развоја. Овај секторски циљ је од 

почетка имплементације па до краја 2017. године дјелимично остварен из разлога што не 

постоји евиденција о броју укључених жена и младих. 

 

СЕКТОР ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Секторски циљ 1:  Организовано самоодрживо управљање чврстим отпадом на 

читавој територији општине са повећањем издвојеног рециклажног отпада на 200 

тона годишње, до 2018. године.  

Дјелимична реализација овог секторског циља остварена је константним оспособљавањем 

и техничким опремањем комуналног предузећа за селективно прикупљање и рециклажу 

отпада. До краја 2017. године број обухвата домаћинстава системом управљања отпадом 

износио је 64%. Други пројекти који су предвиђени Планом имплементације, а који ће 

директно утицати на остварење овог секторског циља, још увијек нису имплементирани. 

 

Секторски циљ 2:  Изграђен и функционалан јавни водоводни систем до 2018. године 

који обухвата најмање 80% домаћинстава и изграђен канализациони систем за 30% 

домаћинстава, до 2018. године.  

У 2016. години потписан је уговор за пројекат "Изградња водоводног система у општини 

Лакташи" са фирмом „Хидро-коп“ д.о.о. У 2017. години одобрен је пројекат за 

регенерацију бунара од стране Фонда за заштиту животне средине Републике Српске, чија 

је реализација планирана у 2018. години. Секторски циљ је претходних година  

дјелимично остварен, захваљујући повећању обухвата домаћинстава јавним водоводним 

системом. 

 

 



  - 18 - 

Секторски циљ 3: Унаприједити стање управљања простором на подручју читаве 

општине, израдом Просторног плана општине и спроведбених докумената, до 2018. 

године.   

Настављене су активности на изради Просторног плана општине Лакташи и неколико 

регулационих планова. 

 

Секторски циљ 4: Смањење емисије CO2 кроз повећање енергетске ефикасности и 

повећање учешћа обновљивих извора енергије, са смањењем емисије за 15% и 

повећањем енергетске ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије за 5%, 

до 2018. године.  

2017. године није било пројеката и мјера којима би се остварио или дјелимично остварио 

овај секторски циљ.  

 

Секторски циљ 5: Повећати степен заштите природних ресурса, као и природног и 

културног наслијеђа, успостављањем најмање два заштићена подручја, до 2018. 

године.  

У периоду од почетка имплементације стратегије, успостављено је једно заштићено 

подручје, број туриста и корисника туристичких капацитета повећан је за 24% и 

рекултивисано је 1,6 hа деградираних површина земљишта (мајдана) на подручју 

општине. У 2017. години није успостављено ниједно заштићено подручје.  

 

4.4. Вертикална и хоризонтална усклађеност и ниво интегрисаности 

 

У складу са планираним развојним приоритетима који су вертикално усклађени са 

стратешким и планским документима виших нивоа власти, Општина Лакташи је у 

извјештајном периоду реализовала 63 пројеката („Развој спортске инфраструктуре кроз 

изградњу нових и санацију постојећих спортских терена“, „Изградња амбуланте у 

Кришковцима“, „Субвенционисање каматне стопе“, „Развој регионалне пословне зоне 

Александровац“, „Организовање обуке за потенцијалне предузетнике“, „изградња 

смјештајних и терапеутских капацитета у бањи Слатина“  и други пројекти). При томе, 

из екстерних извора виших нивоа власти је „привучено“ 67.493,00 КМ средстава, гдје су 

доминирали извори из Владе Републике Српске. 

У погледу хоризонталне усклађености значајно је нагласити пројекат „Развој 

регионалне пословне зоне Александровац“, који поред утицаја на привредни сектор има 

снажан утицај на друштвени сектор. Развој ове пословне зоне омогућиће у наредном 

периоду повећање производње која ће првенствено бити намјењена извозу. Повећање 

извоза ће утицати на уравнотежење платног биланса општине Лакташи али и Републике 

Српске са иностранством. Развој пословне зоне ће довести и до повећања броја 

запослених радника са подручја општине Лакташи, што ће допринјети побољшању 

социјалне и економске ситуације у друштву на подручју општине. 
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4.5.  Институционални капацитети општинске управе и сарадња са битним 

актерима 

 

Послове централне координационе јединице за управљање развојним активностима 

(ЈУРА) у општини проводи Одсјек за локални развој и људске ресурсе. Током 2017. 

године, послове управљања развојем обављао је шеф Одсјека, самостални стручни 

сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције, самостални стручни 

сарадник за економски развој и инвестиције и самостални стручни сарадник за људске 

ресурсе. У погледу имплементационих капацитета осталих актера (НВО, пословног 

сектора и других актера који учествују или индиректно доприносе имплементацији 

Стратегије) стање се може описати као задовољавајуће. Од осталих актера као кључни 

партнери се издвајају УНДП БиХ, ГИЗ, ЕДА, Делегација ЕУ у БиХ, а посебно се истиче 

УНДП чијим директним доприносом су обезбјеђена развојна средства за имплементацију. 

У погледу даљег јачања сарадње и капацитета вањских актера неопходно је уложити 

напоре на додатном интензивирању сарадње са пословним сектором са којим општина 

Лакташи већ има добру сарадњу кроз Савјет за привреду и запошљавање. 

 

 

5. КЉУЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

На подручју општине Лакташи, живи 34.720
2
 становника, од чега је 9.520 

запослених, док је на евиденцији 2.192 незапослених. Укупан приход привреде општине 

по глави становника је 33.335,83 КМ
3
. Упоређујући општину у погледу виталних макро 

индикатора са просјеком у ФБиХ/РС може се закључити да општина Лакташи остварује 

резултате и показатеље који су на нивоу републичког просјека или бољи. Број привредних 

друштава на нивоу општине је 527, односно, 15,18 привредних друштава на 1000 

становника општине, док је на нивоу Републике Српске број привредних друштава на 

1000 становника 8,67. Број запослених на 1000 становника на нивоу општине је 274,19 док 

је на републичком нивоу тај број 226,02. Просјечна нето плата у Републици Српској је 831 

КМ, док је у општини Лакташи она нижа и износи 706,00 КМ. Учешће општине Лакташи 

у извозу Републике Српске 2017. године је 8,05%, односно, Лакташи су извезли роба и 

услуга у вриједности од 220.560.000,00 КМ. Укупан приход привреде општине Лакташи 

износи 1.226.860.097,00 КМ. 

Имплементација Стратегије развоја општине Лакташи 2014-2024. година, 

усмјерена је  на стварање „претпоставки“ или окружења за реализацију повезаних 

стратешких пројеката који би у наредним годинама требали довести до позитивних 

кретања. 

У наставку је дат табеларни приказ макропоказатеља за полазну и извјештајну 

годину (или задњу годину за коју су подаци доступни). Попуњене су колоне за које се 

могло доћи до података: 

 

                                                           

2
 Извор:Процјена броја становника на подручју општине Лакташи на основу рзултата Пописа   

становништвау БиХ, а објављен од стране Завода за статистику Републике Српске. 
3 Извор: Преглед финансијских резултата пословања привреде Републике Српске и подручја Коморе Бања    

Лука за период I-XII 2017. године 
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Табела 8: Макроекономски показатељи за полазну и извјештајну годину 

 

ОСНОВНИ 

ИНДИКАТО

РИ РАЗВОЈА 

Инди 

катор 

Полазно стање Извјештајна година 

2017** 

Просјек РС** 

2015-0 2017 -1 

Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж 

Становништ

во 

број 
34.491 

17.04

5 

17.44

6 
34.720 

17.18

8 

17.53

2 

1.153.01

7 

563.18

7 

589.83

0 

Запослених 

становника 

број 
9.688 6.171 3.517 9.520 5.926 3.594 260.608 

144.96

8 

115.64

0 

% 
100% 

63,70

% 

36,30

% 
100% 

62,25

% 

37,75

% 
100% 55,63% 44,37% 

Незапослени

х становника 

Број  2.539 1.150 1.389 2.192 1.008 1.184 120.056 60.653 59.403 

% 
100% 

45,29

% 

54,71

% 
100% 

45,98

% 

54,02

% 
100% 50,52% 49,48% 

Укупан 

приход 

износ 
1.072.09

5.609 

 

1.226.86

0.097 

КМ 

 

20.204.7

71.677 

КМ 

 

по 

глави 

28.825,9

7 

35.335,8

3 КМ 

17.523,3

9 КМ 

Инвестиције 

на 

територији 

ЈЛС 

износ 

37.993.0

00 
- - 

Број 

предузећа/10

00 

становника 

омјер 

13,77 15,18 8,67 

Просјечна 

нето плата у 

КМ 

износ 

665 706 831 

Број ученика 

у школама  

број 

3.423 у 

основни

м и 

1.197 у 

средњим 

3.345 у 

основим 

школама 

94.064 у 

основнм 

и 42.089 

у 

средњим 

школама

* 

Социјални 

трансфери по 

глави 

становника 

по 

глави 50,76 

КМ 

55,12 

КМ 
- 

Број 

љекара/1000 

становника 

омјер 

1,08 1,20* 8,19* 

Износ износ 9.307.30 17.015.5 - 
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реализовани

х средстава 

за 

приоритете 

из развојне 

стратегије 

7 

 

67 КМ 

ДОПУНСКИ 

ИНДИКАТО

РИ 

РАЗВОЈА* 

  

         

Удио реализ. 

капит. 

инвест. у 

буџету ЈЛС 

омјер 

4,46%  6,16%  -  

Пољопривре

дних 

газдинстава/

1000 

становника 

омјер 

20,96  29,46  

24.681/1

170,342=

21,08* 

 

Број 

корисника 

социјалне 

помоћи/1000 

становника 

омјер 

167,69  123,13  

191.604/

1.153.01

7=166,17

* 

 

Здравствено 

осигураних 

лица у 

односу на 

укупно 

становништв

о 

омјер 

92,40% 

 

88,23 % 

 

917.357/

1.153.01

7= 

79,56%* 

 

Број 

запослених у 

институција

ма културе 

број 

16 15 2.750* 

Број 

активних 

чланова у 

спортским 

институција

ма 

број 

2600 2710* - 

Покривеност 

домаћинстав

а са 

приступом 

проце

нат 
52,13% 54,74% - 



  - 22 - 

контролисан

ој води за 

пиће 

Покривеност 

домаћинстав

а одвозом 

отпада 

проце

нат 
58,36% 64,25 % - 

Број 

насељених 

мјеста без 

асфалтиране 

путне 

комуникациј

е 

број 

0 0 - 

Број 

домаћинстав

а без 

приступа 

електричној 

енергији 

број 

0 0 - 

Извоз 

општине  

КМ 149.087.

000 

220.560.

000 КМ 

2.739.49

9.000 

 

* За оне макро индикаторе за које нису доступни подаци за извјештајну годину укључују се подаци за задњу         

доступну годину, а у том случају су означени знаком (*) поред податка. 
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6. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 

Реализација стратегије у 2017. години је задовољавајућа, што показује 75,90% 

остварења броја започетих пројеката у односу на укупан број планираних пројеката у 

извјештајном периоду. У погледу финансијске реализације стање се може оцјенити као 

изузетно задовољавајуће, што се може сагледати из укупног процента реализације 

планираних средстава од 110%. У погледу „привлачења“ екстерних средстава процент од 

91,70% екстерних средстава указује на планом предвиђено стање. Такође, важно је 

нагласити да је потребно и даље радити на активностима у вези са припремом приједлога 

пројеката који би се финасирали из екстерних извора.  

Што се тиче секторских циљева, закључно са 2017. годином, у потпуности су 

остварена 3 секторска циља, дјелимично 9 секторских циљева, а код једног секторског 

циља није могуће оцијенити степен реализације због недостатка података. 

У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем битно 

је нагласити: 

 План имплементације за период 2017-2019. године је припремљен у складу са ЈУРА 

календаром (те је кориштен као један од основних улазних докумената током 

израде општинског буџета и осталих програмских докумената); 

 годишњи планови рада унутрашњих организационих јединица су припремљени у 

складу са ЈУРА календаром и ЈУРА дефинисаним роковима на којима су 

примјенили пројектни приступ. Извјештаји о реализацији планова унутрашњих 

организационих јединица су редовно разматрани и кориштени за припрему 

корективних мјера (те евентуалну измјену /допуну Плана имплементације развојне 

стратегије); 

 у погледу изградње механизама сарадње са приватним сектором је постигнут 

значајан напредак.  У домену јачања јавно-приватног дијалога је остварено активно 

укључивање приватног сектора у имплементацију пројеката економског развоја; 

постигнута је добра комуникација са приватним сектором. 

 

У наредном планском циклусу посебну пажњу је потребно посветити: 

 реалнијем финансијском планирању буџета за реализацију стратешких приоритета;  

 унапређењу јачања сарадње пословног сектора и ЈУРА током циклуса планирања 

као и заједничких јавно-приватних партнерстава или пројеката међуопштинске 

сарадње;  

 јачању капацитета ЈУРА и унутрашњих организационих јединица за екстерну 

комуникацију са екстерним развојним актерима, вишим нивоима власти и 

донаторима  и слично. 

 

 

Предлаже се Скупштини општине да прихвати Информацију у наведеном тексту. 

 

Обрађивач:                                                                                    Предлагач: 

Одсјек за локални развој и људске ресурсе                               Начелник општине 


