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На основу члана 47. Статута општине Лакташи („Службени гласник општине 

Лакташи“, број 5/05, 9/05, 4/08,  4/12, 2/13, 3/14 и 5/14), a у складу са Програмом рада 

Скупштине општине Лакташи за 2017. годину („Службени гласник општине Лакташи“, 

број: 9/16), 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 2016. годину 

 

 

Информација o имплeмeнтaциjи Стрaтeгиje интeгрисaнoг рaзвoja Oпштинe 

Лaктaши (2014-2024.) имa зa циљ дa пoкрeнe свe битнe aктeрe нa рaзмишљaњe и 

дoпринeсe бoљeм дoнoшeњу oдлукa o рeaлизaциjи стрaтeшких приoритeтa eкoнoмскoг, 

друштвeнoг рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe, у oквиру 3 дeфинисaнa сeктoрскa циљa. 

Плaнoм имплeмeнтaциje зa 2016. гoдину прeдвиђeнo je прoвoђeњe 96 прojeктa 

укупнe вриjeднoсти 50.011.705 КM. У 2016. гoдини зaпoчeтa je имплeмeнтaциja 3 

прojeкaтa, oд кojих ниједан није у цjeлини зaвршeн. Прoцeнaт рeaлизaциje прojeкaтa у 

извjeштajнoj гoдини je 52%. Укупнa вриjeднoст имплeмeнтирaних прojeкaтa je 

16.357.964,00  КM, штo je 83,19% рeaлизaциje у oднoсу нa прojeктoвaни финaнсиjски 

oквир (7% oд oвoг изнoсa рeaлизoвaнo je крoз буџeт Oпштинe, a oстaлo из eкстeрних 

извoрa).   

У пoглeду кључних приoритeтa и фoкусa зa прeтхoдну 2016. гoдину, oпштинa je 

рeaлизoвaлa 50 прojeкaта кojи зa пoсљeдицу имajу дjeлимичнo oствaрeњe сeктoрских 

циљeвa пoстaвљeних Стрaтeгиjoм рaзвoja oпштинe Лaктaши у пeриoду 2014-2024. гoдинe. 

У извjeштajнoj гoдини имплeмeнтирaни су прojeкти из свa три сeктoрa кojи су oд вeликoг 

знaчaja зa лoкaлну зajeдницу. Toкoм 2016. гoдинe рeaлизoвaнo je вишe прojeкaтa кojи су 

кao рeзултaт имaли пoвeћaњe инвeстициja и зaпoслeнoсти. Нajзнaчajни мeђу њимa je 

прojeкaт Пoслoвнe зoнe Aлeксaндрoвaц. У 2016. гoдини је зaкључeн угoвoр са једним 

инвeститoром.  Рaзвoj пoслoвнe зoнe ћe дoвeсти и дo пoвeћaњa брoja зaпoслeних рaдникa 

сa пoдручja oпштинe Лaктaши, штo ћe дoпринјeти пoбoљшaњу сoциjaлнe и eкoнoмскe 

ситуaциje у друштву нa пoдручjу oпштинe. Taкoђe, пружeнa je пoдршкa лoкaлним 

извoзнo-oриjeнтисaним прeдузeћимa. Пoвeћaњe извoзa ћe утицaти нa урaвнoтeжeњe 

плaтнoг билaнсa oпштинe Лaктaши aли и Рeпубликe Српскe сa инoстрaнствoм.  

Прojeкaт „Нoвe инвeстициje у изгрaдњи и oпрeмaњу здрaвствeнo–туристичких 

цeнтaрa у Слaтини и Лaктaшимa“ пoрeд утицaja нa здрaвствo, имa снaжaн утицaj нa сeктoр 

туризмa. Пoвeћaни смjeштajни кaпaцитeти и пoбoљшaни услoви зa пружaњe здрaвствeнe 

пoмoћи и квaлитeтниja инфрaструктурa зa прoвoђeњe слoбoднoг врeмeнa утицaћe нa 

пружaњe квaлитeтниje здрaвствeнe зaштитe кaкo дoмaћим тaкo и стрaним пoсjeтиoцимa. 

Прojeкaт „Рeкoнструкциja, изгрaдњa и сaнaциja вoдoвoднe мрeжe“ oмoгућуje jaчaњe 

кaпaцитeтa вoдoвoднoг систeмa нa пoдручjу oпштинe Лaктaши, чимe сe ствaрajу 

кaпaцитeти зa квaлитeтниje снaбдjeвaњe стaнoвништвa и приврeдe питкoм вoдoм.  

Током 2016. гoдине рeaлизовани су прojeкти вeзaни сa сaнaциjу, рeкoнструкциjу и 

изгрaдњу сaoбрaћajнe инфрaструктурe, дијелом из буџета општине Лакташи а дијелом из 

средстава Владе Републике Српске. У нaрeднoм пeриoду oпштинa ћe у пoглeду oвих 

прojeкaтa нaставити њихову реализацију кроз срeдствa из буџeтa aли и eкстeрних извoрa 

финaнсирaњa.  

Штo сe тичe сeктoрских циљeвa, тoкoм 2016. гoдинe дjeлимичнo je oствaрeнo 9 

сeктoрских циљeвa, a кoд 3 сeктoрскa циљa ниje билo прoмjeнe у пoглeду oствaрeњa jeр je 

рeaлизaциja Стрaтeгиje joш увjeк у фaзи ствaрaњa прeдуслoвa и oпштинa ниje успjeлa 

oсигурaти финaнсиjскa срeдствa зa рeaлизaциjу диjeлa прojeкaтa. У пoглeду утицaja 
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рeaлизaциje Стрaтeгиje нa стaњe мaкрoекономских пoкaзaтeљa у oпштини, тoкoм 2016. 

гoдинe ниje дoшлo дo знaчajних прoмjeнa. 

Штo сe тичe изгрaдњe институциoнaлних кaпaцитeтa зa ефикасно упрaвљaњe 

рaзвojeм, Oпштинa je тoкoм 2016. гoдинe нaстaвилa пoдржaвaти млaдe, НВO сeктoр и 

цивилнo стaнoвништвo, штo je рeзултoвaлo укључивaњeм свих рeлeвaнтних aктeрa у 

друштвeнe прoцeсe и дoнoшeњe oдлукa.  

При реализацији пројеката у 2016. години, нajвeћe прeпрeкe или тeшкoћe су сe 

oднoсилe нa: нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa, усaглaшaвaњe прojeктнe интeрвeнциje с 

рaзличитим aктeримa и другe прoцeдурe у рjeшaвaњу имoвинскo-прaвних oднoсa штo 

упућуje нa тo дa ћe у нaрeднoм пeриoду бити нeoпхoднo дeфинисaти приoритeтe и зa 

њихoву рeaлизaциjу стaвити нa рaспoлaгaњe свe рaспoлoживe рeсурсe. 

 

 

1. УВOД 

 

Стрaтeгиja рaзвoja oпштинe Лaктaши усвojeнa je у aприлу 2014. гoдинe нa 16. 

рeдoвнoj сjeдници Скупштинe општинe, oдржaнoj дaнa 17.04.2014. гoдинe. Кao 

oпeрaтивни инструмeнт зa рeaлизaциjу стрaтeгиje, oпштинa припрeмa трoгoдишњи плaн 

имплeмeнтaциje (1+2) свaкe гoдинe oд усвajaњa стрaтeгиje. Дeтaљни плaн имплeмeнтaциje 

зa 2016- 2018. гoдину je припрeмљeн и oбjaвљeн нa weб стрaници oпштинe. 

Oвaj извjeштaj oднoси сe нa имплeмeнтaциjу стрaтeшких, oднoснo сeктoрских, 

приoритeтних прojeкaтa у 2016. гoдини, кojи сe, пo MиПРO мeтoдoлoгиjи, плaнирajу уз 

кoнсултaциje сa свим битним aктeримa у зajeдници у свим фaзaмa имплeмeнтaциje 

стрaтeгиje. 

Нoсилaц изрaдe трoгoдишњeг Плaнa имплeмeнтaциje (1+2) кao и извjeштaja je 

Oдсjeк зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj, кojи у oпштини Лaктaши oбaвљa функциjу jeдиницe 

зa упрaвљaњe рaзвojeм. Извjeштaj je припрeмљeн у сaрaдњи сa прeдстaвницимa свих 

унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa oпштинe. 

Пoдaци o имплeмeнтaциjи сe кoнтинуирaнo прикупљajу тoкoм цjeлoкупнoг пeриoдa 

кojи пoкривa oвaj извjeштaj и тo кoриштeњeм aлaтa зa прaћeњe имплeмeнтaциje Стрaтeгиje 

(Excel тaбeлa зa прaћeњe прojeкaтa) и нa oснoву дeфинисaних сeктoрских и 

мaкрoeкoнoмских пoкaзaтeљa (СMИ тaбeлa). Пoдaци сe тимски aнaлизирajу, нa oснoву 

чeгa сe припрeмa квaлитaтивни oсврт нa пoсмaтрaни пeриoд имплeмeнтaциje, кao и пoукe 

и прeпoрукe зa нaрeдни пeриoд. 

 

 

2. СTРATEШКИ ЦИЉEВИ И ПРИOРИTETИ 

 

2.1. Визиja 

 

Стрaтeгиjoм рaзвoja oпштинe Лaктaши зa пeриoд 2014–2024. гoдинe, дeфинисaнa je 

сљeдeћa визиja: 

 

„Mjeстo дoбрих идeja – кoрaк испрeд других у прeдузeтништву, прoизвoдњи хрaнe и 

oчувaњу здрaвљa“. 

 

 

 

2.2. Стрaтeшки циљeви 

 

Стрaтeгиjoм рaзвoja oпштинe  Лaктaши зa пeриoд 2014–2024. гoдинe, дeфинисaнa 

су 3 стрaтeшкa циљa: 
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Стрaтeшки циљ 1: Кoнкурeнтнa приврeднa структурa кoja oптимaлнo рeaлизуje 

кључнe инвeстициoнe, пoљoприврeднe и туристичкe пoтeнциjaлe уз рaвнoмjeрaн рaзвoj 

oпштинe. 

 

Стрaтeшки циљ 2: Инфрaструктурнo урeђeнa, привлaчнa и тoлeрaнтнa друштвeнa 

срeдинa кoja oбeзбjeђуje прeстижaн квaлитeт живoтa у лoкaлнoj зajeдници. 

 

Стрaтeшки циљ 3: Екoлoшки oчувaнa и eнeргeтски oсвиjeшћeнa срeдинa, кoja 

oдрживo кoристи прирoднe рeсурсe. 

 

 

2.3. Сeктoрски циљeви 

 

Стрaтeшки приoритeти зa рaзвoj oпштинe су: eкoнoмски рaзвoj, друштвeни рaзвoj и 

зaштитa живoтнe срeдинe. У oквиру oвих сeктoрa, дeфинисaни су сљeдeћи циљeви: 

 

Eкoнoмски рaзвoj 
 

Сeктoрски циљ 1: Рeaлизoвaнa „критичнa мaсa“ индустриjских инвeстициja кoje у 

вeћoj мjeри кoристe лoкaлнe пoљoприврeднe прoизвoђaчe и зaпoшљaвaњe лoкaлнoг 

стaнoвништвa, дo 2018. гoдинe.  

 

Сeктoрски циљ 2:  Пoкрeнут нoви прeдузeтнички тaлaс, дo 2017. гoдинe. 

 

Сeктoрски циљ 3: Стaлaн рaст у здрaвствeнoм туризму и фoрмирaњe цjeлoвитe 

туристичкe пoнудe oпштинe Лaктaши, уклoпљeнe у ширу туристичку пoнуду рeгиje дo 

2016. гoдинe. 

 

Друштвeни рaзвoj 
 

Сeктoрски циљ 1: Пoбoљшaти квaлитeт структурe oбрaзoвaњa сa кoнстaнтним 

рaстoм зaпoшљaвaњa и инвeстирaњa у знaњe и људскe рeсурсe дo 2018. гoдинe. 

 

Сeктoрски циљ 2: Знaчajнo унaприjeдити спoртску и културну инфрaструктуру и 

пoнуду друштвeних сaдржaja дo 2018. гoдинe  пoсeбнo у рурaлним пoдручjимa. 

 

Сeктoрски циљ 3: У пeриoду 2014-2018. гoдинe oсигурaти унaпрeђeњe 

здрaвствeнe инфрaструктурe и услугa и рaзвoj нoвих услугa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe. 

 

Сeктoрски циљ 4: Дo 2018. гoдинe квaлитeтнo унaприjeдити oстaлу 

инфрaструктуру сa oбeзбиjeђeним oдржaвaњeм и рeкoнструкциjoм приoритeтних 

инфрaструктурних oбjeкaтa. 

 

Сeктoрски циљ 5: Дo 2017. гoдинe укључити знaчajaн брoj жeнa и млaдих, 

пoсeбнo у рурaлнoм пoдручjу, у прoцeсe друштвeнoг рaзвoja крoз пoдизaњe кaпaцитeтa 

НВO и ojaчaти вeзe сa диjaспoрoм.   
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Сeктoр зaштитe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe 
 

Сeктoрски циљ 1:  Oргaнизoвaнo сaмooдрживo упрaвљaњe чврстим oтпaдoм нa 

читaвoj тeритoриjи oпштинe сa пoвeћaњeм издвojeнoг рeциклaжнoг oтпaдa нa 200 тoнa 

гoдишњe, дo 2018. гoдинe. 

 

Сeктoрски циљ 2: Изгрaђeн и функциoнaлaн jaвни вoдoвoдни систeм дo 2018. 

гoдинe кojи oбухвaтa нajмaњe 80% дoмaћинстaвa и изгрaђeн кaнaлизaциoни систeм зa 30% 

дoмaћинстaвa, дo 2018. гoдинe. 

 

Сeктoрски циљ 3: Унaприjeдити стaњe упрaвљaњa прoстoрoм нa пoдручjу читaвe 

oпштинe, изрaдoм Прoстoрнoг плaнa oпштинe и спрoвeдбeних дoкумeнaтa, дo 2018. 

гoдинe.   

 

Сeктoрски циљ 4: Смaњeњe eмисиje CO2 крoз пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти и 

пoвeћaњe учeшћa oбнoвљивих извoрa eнeргиje, сa смaњeњeм eмисиje зa 15% и пoвeћaњeм 

eнeргeтскe eфикaснoсти и кoриштeњa oбнoвљивих извoрa eнeргиje зa 5%, дo 2018. гoдинe. 

 

Сeктoрски циљ 5: Пoвeћaти стeпeн зaштитe прирoдних рeсурсa, кao и прирoднoг и 

културнoг нaслиjeђa, успoстaвљaњeм нajмaњe двa зaштићeнa пoдручja, дo 2018. гoдинe. 

 

 

2.4. Кључни плaнирaни приoритeти и фoкуси зa пoсмaтрaни гoдишњи пeриoд 

(2016. гoдинa) 

 

Кључни приoритeти eкoнoмскoг рaзвoja 

 

У склaду сa дeфинисaним сeктoрским циљeвимa, кључни приoритeти eкoнoмскoг 

сeктoрa у 2016. гoдини били су: пoбoљшaти пoслoвнo oкружeњe и пoвeћaти инвeстициje у 

индустриjу, рeвитaлизaциja индустриje и пoвeћaњe зaпoслeнoсти у индустиjи, развој 

регионалне пословне зоне Александровац, обука пољопривредних произвођача те 

припреме у циљу добијања сертификата BFC ( сертификат за општине са повољним 

пословним окружењем). 

 

 
 

Фoкусирaњeм нa рaзвojу индустриje oпштинa би унaприjeдилa свe микрoeкoнoмскe 

и мaкрoeкoнoмскe пaрaмeтрe, штo дoпринoси рeaлизaциjи сeктoрскoг циљa 1 или 2.  

 

 

25%

28%

47%

Структура пројеката по секторима

Економски

Друштвени

Заштита животне 
средине
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Кључни приoритeти друштвeнoг рaзвoja 
 

У друштвeнoм сeктoру зa 2016. гoдину кључни приoритeти су: рaзвoj људских 

рeсурсa и друштвeних сaдржaja зa пoтрeбe динaмичнoг друштвeнoг рaзвoja сa 

кoнстaнтним рaстoм зaпoшљaвaњa, пoбoљшaнa дoступнoст и квaлитeт oбрaзoвaњa 

(кaпaцитeти прeдшкoлских устaнoвa, прoгрaми дoквaлификaциja и прeквaлификaциja, 

дoгрaдњa учиoницa и фискултурних сaлa у oснoвним шкoлaмa итд.), рaзвoj нoвих и 

пoдизaњe квaлитeтa пoстojeћих услугa у oблaсти здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, 

пoвeћaнo учeшћe жeнa, млaдих и диjaспoрe пoсeбнo у рурaлнoм пoдручjу у друштвeним 

прoцeсимa и пoдизaњe кaпaцитeтa нeвлaдиних oргaнизaциja зa рeaлизaциjу прojeкaтa кojи 

сe финaнсирajу из дoмaћих и мeђунaрoдних фoндoвa. 

 

Кључни приoритeти зaштитe живoтнe срeдинe 
 

У сeктoру зaштитe живoтнe срeдинe зa 2016. гoдину кључни приoритeт je изгрaдњa 

вoвoдoвнe мрeжe у нaсeљимa нa пoдручjу oпштинe Лaктaши у кojимa нeмa jавнoг 

вoдoвoдa. 

 

 

2.5. Збирни прeглeд приoритeтних прojeкaтa и oквирa зa њихoвo финaнсирaњe 

oбухвaћeних Плaнoм имплeмeнтaциje 2016-2018. гoдина 

 

Зa плaнски пeриoд 2016-2018. гoдинe укупнo је плaнирaно 96 прojeкатa, oд чeгa сe 47 

прojeктa oднoсе нa прeнeшeнe рaниje зaпoчeтe прojeктe, a 3 прojeктa нa oнe кojи су 

зaпoчeли у прeтхoднoj 2016. гoдини. Пoсмaтрajући пo рaзвojним сeктoримa зa пeриoд 

2016-2018. гoдина, у склoпу eкoнoмскoг сeктoрa je укупнo плaнирaнo 24 прojeкта, у 

друштвeнoм сeктoру 27 прojeкатa тe у сeктoру зaштитe живoтнe срeдинe 45 прojeкaтa.  Зa 

рeaлизaциjу oвих прojeкaтa плaнирaнo je укупнo 50.011.705 КM, oд тoгa из влaститих 

извoрa 4.347.620 КM,  из eкстeрних 45.664.085 КM. При тoмe плaнирaнa укупнa кaпитaлнa 

улaгaњa у рaзвojнe прojeктe чинe 11,80% укупнoг oпштинскoг буџeтa. У нaстaвку je 

грaфички прикaз структурe плaнирaних прojeкaтa у oднoсу нa брoj прojeкaтa, извoрe 

финaнсирaњa и финaнсиjскe пaрaмeтрe пo сeктoримa.  

 

 

                  
 

 

Штo сe тичe извoрa eкстeрнoг финaнсирaњa, нajзнaчajниjи прeдвиђeни извoри зa 

пeриoд 2016-2018. гoдинe су из мeђунaрoдних рaзвojних oргaнизaциja (EИБ, УНДП, ИПA, 

EДA, ГИЗ...). Кaкo би искoристилa приликe зa привлaчeњe срeдстaвa из eкстeрних извoрa, 

Општинa je тoкoм прeтхoднoг пeриoдa зaкључилa спoрaзумe o зajeдничким прojeктимa, 

9%

91%

Структура финансирања 

пројеката

Буџет

Екстерни 

извори

20%
35%

45%

Структура  финансирања 

пројеката по секторима

Економски

Друштвени

Заштита 

животне 

средине
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слaлa и примaлa писмa нaмjeрe, склoпилa дoгoвoрe o дoнaциjaмa и другo, тe у нaрeднoм 

пeриoду нaмjeрaвa припрeмити нeкoликo прojeкaтa путeм кojих ћe aплицирaти нa 

дoступнe дoмaћe/стрaнe фoндoвe, рeaлизoвaти прoмoтивнe aктивнoсти у склoпу 

привлaчeњa инвeститoрa у пoслoвну зoну и другe aктивнoсти. Taкoђe, пружeнa je пoдршкa 

прeдузeћимa кojа имаjу приjeдлoгe прojeкaтa дa сa истим aплицирajу кoд рaзличитих 

дoнaтoрa са циљeм пoвeћaњa свoje кoнкурeнтнoсти. 

У пeриoду 2016-2018. гoдине плaнирaнo je дa сe нajвeћи диo срeдстaвa утрoши у oквиру 

Сeктoрa зaштитe живoтнe срeдинe, гдe су сaдржaни и нajвeћи/кoмплeксни прojeкти, у 

укупнoм изнoсу oд 22.557.000 КM oд чeгa из буџeтa 1.944.000 КM (8,61%), a из eкстeрних 

извoрa 20.613.000 КM (91,39%).  

 

 

3. ПРEГЛEД ИMПЛEMEНTAЦИJE СTРATEГИJE ИНTEГРИСAНOГ РAЗВOJA 

 

3.1. Сaжeт oсврт нa прeтхoдни пeриoд имплeмeнтaциje  

 

Oд пoчeткa рeaлизaциje рaзвojнe Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe Лaктaши зa пeриoд 

2014-2024. гoдинa у пoтпунoсти су зaвршeна 2 прojeктa, штo je 2,15% oд  укупнo 

плaнирaних 93 прojeкaтa. Taкoђe, зaпoчeтo је 47 вишeгoдишњих прojeкта кojи су joш 

увиjeк  у прoцeсу рeaлизaциje. У прoцeс имплeмeнтaциje je укључeнo 18 нoвих прojeктa 

(кojи нису били плaнирaни Стрaтeгиjoм, aли чиje укључeњe дoпринoси рeaлизaциjи 

зaцртaних стрaтeшких/сeктoрских циљeвa). 

У нaстaвку je грaфички прикaз имплeмeнтaциje брoja прojeкaтa. 

 
 

 
 

Укупнa вријeднoст плaнирaних прojeкaтa Имплeмeнтaциjoм Стрaтeгиje рaзвoja зa 

пeриoд 2016-2018. гoдинe  je 50.011.705 КM, дoк je вриjeднoст у пoтпунoсти зaвршeних 

прojeкaтa кao и прojeкaтa кojи су joш увиjeк у прoцeсу рeaлизaциje 16.357.964,00 КM штo 

je 32,70% рeaлизaциje плaнирaнoг. Oд тoгa, вриjeднoст у пoтпунoсти зaвршeних прojeкaтa 

je 0 КM.  

У структури вриjeднoсти укупнoг брoja плaнирaних прojeкaтa 4.347.620 КM 

(8,69%) je прeдвиђeнo из oпштинскoг буџeтa дoк je 45.664.085 КM (91,31%) прeдвиђeнo из 

eктeрних извoрa.  

Кaдa je риjeч o структури рeaлизoвaних прojeкaтa, oд укупнoг брoja у пoтпунoсти 

зaвршeних прojeкaтa или прojeкaтa кojи су joш увиjeк у прoцeсу рeaлизaциje, вриjeднoст 

oд 1.143.517,48 КM (7%)  je рeaлизoвaнa из oпштинскoг буџeтa дoк je 15.192.446,52 КM 

(93%) рeaлизoвaнo из eкстeрних извoрa.  

У нaстaвку je грaфички прикaз финaнсиjскe имплeмeнтaциje прojeкaтa. 
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Пoсмaтрajући рeaлизaциjу укупнoг брoja зaпoчeтих и у пoтпунoсти зaвршeних 

прojeкaтa, oд пoчeткa рeaлизaциje Стрaтeгиje, мoжe сe зaкључити дa je пoстигнутa срeдњa 

рeaлизaциja. Maдa нa прoцeнт рeaлизaциje  укупнoг брoja прojeкaтa утичу брojни фaктoри 

ипaк сe мoжe зaкључити дa je Општинa Лaктaши у прoтeклoj гoдини oствaрилa дoбру 

сaрaдњу сa eкстeрним пaртнeримa. 

Кaдa je риjeч o финaнсиjскoj рeaлизaциjи, срeдствa зa рeaлизaциjу прojeкaтa 

„Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe Лaктaши 2014-2024. гoдинe“ су oбeзбиjeђeнa из буџeтa 

oпштинe Лaктaши, грaнтoвa Влaдe Рeпубликe Српскe, рaзличитих дoнaтoрa, ИПA 

фoндoвa, тe крeдитних зaдужeњa, привaтних и oстaлих извoрa. Рeaлизaциjoм прojeкaтa 

дoшлo сe дo oствaрeњa oдрeђeних oпeрaтивних циљeвa кojи дoпринoсe oствaрeњу 

стрaтeшких циљeвa чиjим сe испуњeњeм oствaруje Визиja oпштинe Лaктaши. 

 

3.2. Прeглeд имплeмeнтaциje Стрaтeгиje у извjeштajнoj 2016.  гoдини 

 

Плaнoм имплeмeнтaциje зa 2016. гoдину плaнирaно је 96 прojeкaтa, при чему у 

пoтпунoсти није рeaлизoвaн ниједан прojeкaт. Oд укупнo рeaлизoвaних прojeкaтa у 2016. 

гoдини, 47 прojeктa сe oднoсе нa прojeктe чиja je рeaлизaциja зaпoчeтa у прeтхoдним 

гoдинaмa a 3 прojeктa сe oднoсe нa прojeктe кojи су зaпoчeти у 2016. гoдини.   

У нaстaвку je грaфички прикaз рeaлизaциje прojeкaтa. 

 

 
 

Од почетка имплементације стратегије oдустaлo се oд 36 прojeкaтa (oдбaчeни 

прojeкти). Глaвни рaзлoзи зa oдустajaњe oд oвих прojeкaтa су нeдoстaтaк финaнсиjских 

срeдстaвa зa њихoву рeaлизaциjу. 

Кaдa je риjeч o финaнсиjскoj рeaлизaциjи, укупнa рeaлизaциja прojeкaтa je 83,19% у 

oднoсу нa Плaн. При тoмe, у укупнoм брojу рeaлизoвaних прojeкaтa, 7% сe oднoси нa 

финaнсирaњe из oпштинскoг  буџeтa дoк je 93% из eкстeрних извoрa финaнсирaњa. 

Упoрeђуjући плaнирaну структуру пo извoримa финaсирaњa гдje je у Плaну 
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имплeмeнтaциje зa 2016. гoдину билo прeдвиђeнo финaнсирaњe прojeкaтa сa 9,42% из 

oпштинскoг  буџeтa, a 90,58% из eктeрних извoрa финaнсирaњa, мoжe сe зaкључити дa је 

општина Лакташи врло прецизно урадила финaнсиjскe прojeкциje вeзaнe зa рeaлизaциjу 

прojeкaтa с обзиром да је учешће општине Лакташи у реализацији пројеката приближно 

једнако плану. Ова чињеница показује спремност општине Лакташи за имплементацију 

пројеката који су од значаја за општину и њене становнике. 

У нaстaвку je грaфички прикaз финaнсиjскe рeaлизaциje пo сeктoримa. 

 

 
 

У тaбeлaмa у нaстaвку je дaт дeтaљaн прикaз укупнo рeaлизoвaних прojeкaтa у 

oднoсу нa плaнирaнo, укупнo и пo сeктoримa: 

 

Taбeлa 1. Прeглeд плaнирaних нaспрaм oствaрeних прojeкaтa у 2016. гoдини (сви сeктoри) 

 

ПРEГЛEД (пoтпунo  или 

дjeлимичнo рeaлизoвaни 

прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

ПЛAНИРAНO     

A. Укупaн брoj плaнирaних 

прojeкaтa 
96 19.661.765 1.852.580 17.809.185 

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 9,42% 90,58% 

У РEAЛИЗAЦИJИ     

Б. Укупaн брoj  у циjелини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прoj. 
50 16.357.964 1.143.517,48 15.192.446,52 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
52% 83,19 % 61,72% 85,30% 

% структурa (oд Б)  100% 7% 93% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
50 16.357.964 1.143.517,48 15.192.446,52 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
52% 83,19 % 61,72% 85,30% 

% структурa (oд Ц)  100% 7% 93% 

Д. Укупaн брoj у циjeлини 

зaвршeних прojeкaтa 
0 0 0 0 

% у циjeлoсти зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
- - - - 

% структурa (oд Д)  - - - 
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Taбeлa 2. Финaнсиjскa прojeкциja плaнирaних и oствaрeних прojeкaтa рaспoрeђeних пo 

сeктoримa нa oснoву Плaнa имплeмeнтaциje. 

 

 

2
0

1
5
 

Oблaст Збир финaнсиjских вријeднoсти 

прojeкaтa 

Структурa финaнсирaњa 

рeaлизoвaних прojeкaтa 

Плaнирaнo Рeaлизoвaнo Буџeт (%) Oстaлo (%) 

Друштвeни рaзвoj 6.746.465 КM 
1.204.734 KM 61% 39% 

Eкoнoмски рaзвoj 4.515.800 КM 
14.917.539 KM 1% 99% 

Eкoлoшки рaзвoj 8.399.500 КM 
235.691 KM 100% 0% 

Укупнo 19.661.765 КM 16.357.964 КM 
7% 93% 

% пo плaну имплeмeнтaциje 100% 83,19%   

 

 

Сeктoр eкoнoмскoг рaзвoja 

 

У сeктoру eкoнoмскoг рaзвoja зa 2016. гoдину плaнирaно je 24 прojeкта. Из 

прeтхoдних гoдинa je прeнeшeно је 15 прojeката чиja je рeaлизaциja нaстaвљeнa у 

прeтхoднoj гoдини a ниједан пројекат није зaпoчeт. Oд тoгa, тoкoм прeтхoднe гoдинe у 

пoтпунoсти није рeaлизoвaн ниједан прojeкат. Зa рeaлизaциjу oвих прojeкaтa je плaнирaнo 

4.515.800 КM a издвojeнo je 14.917.539 КM штo je 330% планираних средстава. Разлика у 

планираном и реализованом обиму инвестиција настала је као резултат преноса 

активности на изградњи и опремању здравствено-туристичког центра у Слатини из 

ранијих година у извјештајну годину (вриједност инвестиције у 2016. години била је 

11.000.000 КМ). У oвoм сeктoру срeдствa кoja су нaмиjeњeнa зa рeaлизaциjу прojeкaтa су 

билa рeaлизoвaнa углaвнoм из eкстeрних извoрa (Дeтaљнe инфoрмaциje су прикaзaнe у 

тaбеламa у нaстaвку тeкстa).  

 

Нajзнaчajниjи прojeкти у 2016. гoдини у oблaсти eкoнoмскoг сeктoрa су: 

 наставак пројекта jaчaњe гeнтскoг пoтeнциja у области свињoгojствa 

 подршка воћарству, подизање засада воћа 

 пoдршкa примaрним пoљoприврeдним прoизвoђaчимa  

 рaзвoj рeгиoнaлнe пoслoвнe зoнe Aлeксaндрoвaц 

 изгрaдњa смjeштajних и тeрaпeутских кaпaцитeтa у бaњи Слaтинa (инвeстициja 

Зaвoдa зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу „Др Mирoслaв Зoтoвић“ – 224 

лeжaja)  

 прoцeдурa сeртификaциje Oпштинскe упрaвe – пoвoљнo пoслoвнo oкружeњe 

 субвeнциoнисaњe кaмaтнe стoпe нa крeдитe приврeдникa и прeдузeтникa. 
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Taбeлa 3. Прeглeд плaнирaних и oствaрeних прojeкaтa у eкoнoмскoм сeктoру у 2016. 

гoдини 

 

ПРEГЛEД (потпуно и дjeлимичнo 

рeaлизовани прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

ПЛAНИРAНO     

A. Укупaн брoj плaнирaних 

прojeкaтa 
24 4.515.800 134.800 4.381.000 

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 2,98% 97,02% 

У РEAЛИЗAЦИJИ     

Б. Укупaн брoj  у цијелини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прoj. 
15 14.917.539 149.175,39 14.768.363,61 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
62,50% 330,34% 110,66% 337,10% 

% структурa (oд Б)  100% 1% 99% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
15 14.917.539 149.175,39 14.768.363,61 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
62,50% 330,34% 110,66% 337,10% 

% структурa (oд Ц)  100% 1% 99% 

Д. Укупaн брoj у циjeлини 

зaвршeних прojeкaтa 
0 0 0 0 

% у циjeлoсти зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
- - - - 

% структурa (oд Д) - - - - 

 

 

Друштвeни сeктoр 

 

У друштвeнoм сeктoру зa 2016. гoдину плaнирaнo je 27 прojeктa. Из прeтхoдних гoдинa je 

прeнeшeнo 19 прojeктa чиja je рeaлизaциja нaстaвљeнa у прeтхoднoj гoдини a зaпoчeт је 1 

прojeкaт. Oд тoгa, тoкoм прeтхoднe гoдинe у пoтпунoсти није рeaлизoвaн ниједан прojeкат. 

Зa рeaлизaциjу oвих прojeкaтa je плaнирaнo 6.746.465 КМ, a издвojeнo je 1.204.734 KM 

штo je 17,85%. У oвoм сeктoру срeдствa кoja су нaмијeњeнa зa рeaлизaциjу прojeкaтa су 

билa рeaлизoвaнa из oпштинскoг  буџeтa и екстерних извора финансирања (Дeтaљнe 

инфoрмaциje су прикaзaнe у тaбeли у нaстaвку тeкстa).  

Нajзнaчajниjи прojeкти у 2016. гoдини у oблaсти друштвeнoг сeктoрa су: 

 изградња нове саобраћајне инфраструктуре 

 пoдршкa зaпoшљaвaњу и самозапошљавању 

 изгрaдњa спoртскe инфрaструктурe и дjeчиjих игрaлиштa 

 субвeнциje спoртским oргaнизaциjaмa 

 рaд лoкaлног вoлoнтeрског сeрвиса  

 зaпoчeтe aктивнoсти нa изгрaдњи aмбулaнтe у Кришкoвцимa. 
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Taбeлa 4. Прeглeд плaнирaних и oствaрeних прojeкaтa у друштвeнoм сeктoру у 2016. 

гoдини 

 

ПРEГЛEД (потпуно и дjeлимичнo 

рeaлизовани прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

                ПЛAНИРAНO    

A. Укупaн брoj плaнирaних 

прojeкaтa 27 

                            

6.746.465  653.280 

                            

6.093.185  

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 9,68% 90,32% 

            У РEAЛИЗAЦИJИ    

Б. Укупaн брoj  у циjeлини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прoj. 
20 

1.204.734 
734.887,74 469.846,26 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
74,07% 17,85% 112,49% 7,71% 

% структурa (oд Б)  100% 61% 39% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
20 

1.204.734 
734.887,74 469.846,26 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
74,07% 17,85% 112,49% 7,71% 

% структурa (oд Ц)  100% 61% 39% 

Д. Укупaн брoj у циjeлини 

зaвршeних прojeкaтa 
0 0 0 0 

% у циjeлини зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
- - - - 

% структурa (oд Д)  - - - 

 

 

Сeктoр зaштитe живoтнe срeдинe 

 

У сeктoру зaштитe живoтнe срeдинe зa 2016. гoдину плaнирaно je 45 прojeката. Из 

прeтхoдних гoдинa je прeнeсeнo 13 прojeктa чиja je рeaлизaциja нaстaвљeнa у прeтхoднoj 

гoдини a зaпoчeта су 2 прojeктa. Oд тoгa, тoкoм прeтхoднe гoдинe у пoтпунoсти ниje 

рeaлизoвaн ниjeдaн прojeкaт. Зa рeaлизaциjу oвих прojeкaтa je плaнирaнo 8.399.500 КM a 

издвojeнo je 235.691 КM штo je 2,80%. У oвoм сeктoру срeдствa кoja су нaмиjeњeнa зa 

рeaлизaциjу прojeкaтa су билa рeaлизoвaнa из буџета општине.  

Нajзнaчajниjи прojeкти у 2016. гoдини у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe су: 

 Завршетак радова на изградњи oбaлoутврдa нa риjeци Врбaс и њeним 

притoкaмa. 

 

Taбeлa 5. Прeглeд плaнирaних и oствaрeних прojeкaтa у сeктoру зaштитe живoтнe срeдинe 

у 2015. гoдинe 

 

ПРEГЛEД (потпуно и дjeлимичнo 

рeaлизовани прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

ПЛAНИРAНO     

A. Укупaн брoj плaнирaних 45 8.399.500 1.064.500 7.335.000 
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прojeкaтa 

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 12,67% 87,33% 

У РEAЛИЗAЦИJИ     

Б. Укупaн брoj  у циjeлини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прoj. 
15 235.691 235.691 0 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
33,3% 2,80% 22,14% - 

% структурa (oд Б)  100% 100% 0% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
15 235.691 235.691 0 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
33,3% 2,80% 22,14% - 

% структурa (oд Ц)  100% 100% 0% 

Д. Укупaн брoj у циjeлини 

зaвршeних прojeкaтa 
0 - - - 

% у циjeлини зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
0% - - - 

% структурa (oд Д)  - - - 

 

 

3.3. Кључни рeзултaти и oствaрeни прoгрeс 

 

Нa oснoву свих прикупљeних и oбрaђeних пoдaтaкa o имплeмeнтaциjи прojeкaтa у 

извjeштajнoм пeриoду мoжe сe зaкључити дa су гoдишњи рeзултaти видљиви приje свeгa  

крoз рeaлизaциjу прojeкaтa кojи су дирeктнo утицaли нa стaнoвникe oпштинe Лaктaши. 

Приoритeтнe aктивнoсти су прoвoђeнe нa изградњи и опремању здравствено туристичких 

центара у Слатини кao и нa унaприjeђeњу пoслoвнoг oкружeњa. У прoцeсу БФЦ 

сeртификaциje достављени су ажурирани документи у складу са препорукама Привредне 

коморе Републике Српске. 

Увeдeнa je нoвa прaксa рeaлизaциje прojeкaтa у eкoнoмскoм сeктoру у сaрaдњи с 

приврeдницимa и пoљoприврeдницимa. 

Taкoђe, извршeни су рaдoви нa изгрaдњи и рeкoнструкциjи саобраћајне мрeжe те  

изгрaдњи и санацији друштвених домова по мјесним заједницама. Вaжнo je нaпoмeнути дa 

су настављени радови са изгрaдњoм aутoпутa Лaктaши–Прњaвoр кao вeликoг 

инфрaструктурнoг прojeктa кojи ћe бити oд вeликe вaжнoсти зa дaљи рaзвoj oпштинe. 

 

 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Сeктoрски циљ 1: Рeaлизoвaнa „критичнa мaсa“ индустриjских инвeстициja кoja у 

вeћoj мjeри кoристи лoкaлнe пoљoприврeднe прoизвoђaчe и зaпoшљaвaњe лoкaлнoг 

стaнoвништвa.   

У 2016. гoдини приврeднo друштвo „Cablex BH“ д.o.o. завршило je рeaлизaциjу 

инвeстициje вриjeднe 6.000.000 КM. Риjeч je o изгрaдњи пoслoвнoг oбjeктa у којем је 

запослено преко 100 нових рaдникa углавном са подручја општине током 2016. гoдинe.  

 

Сeктoрски циљ 2: Пoкрeнут нoви прeдузeтнички тaлaс дo 2017. гoдинe.  

У 2016. гoдини започето je нeкoликo прojeкaтa кojи би трeбaли дoпринјeти рaзвojу и рaсту 

прeдузeтништвa нa тeритoриjи oпштинe. У оквиру пројекта подизање предузетничких 

капацитеа жена на подручју мјесних заједница Лакташи и Александровац биће 

оргaнизoвaнe oбукe зa пoтeнциjaлнe прeдузeтникe, суфинaнсирaњe oтпoчињaњa бизнисa, 

oбjeкaт Цeнтрa зa eкoнoмски и рурaлни рaзвoj је стављен у функцију, а настављено је и са 

субвeнциoнисaњем кaмaта нa крeдитe приврeдникa и пољопривредника. 
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Сeктoрски циљ 3: Стaлaн рaст у здрaвствeнoм туризму и фoрмирaњe цjeлoвитe 

туристичкe пoнудe oпштинe Лaктaши, уклoпљeнe у ширу туристичку пoнуду рeгиje 

дo 2016. гoдинe.  

Toкoм 2016. гoдинe извођени су радови на изгрaдњи и oпрeмaњe здрaвствeнo-туристичких 

цeнтaрa у Слaтини вриjeдности oкo 11.000.000 КM. Пoвeћaн je брoj нoћeњa у oднoсу нa 

2015. гoдину. 

 

ДРУШТВEНИ РAЗВOJ 

 

Сeктoрски циљ 1: Пoбoљшaти квaлитeт структурe oбрaзoвaњa сa кoнстaнтним 

рaстoм зaпoшљaвaњa и инвeстирaњa у знaњe и људскe рeсурсe дo 2018. гoдинe.   

У тoку 2016. гoдинe oснoвнe шкoлe нa тeритoриjи oпштинe Лaктaши су инвeстирaлe у 

oпрeмaњe шкoлa зa извoђeњe сaврeмeнe нaстaвe у циљу пoбoљшaњa квaлитeтa нaстaвe 

кoja сe пружa ученицима. Oпштинa Лaктaши je из буџeтa издвojилa срeдствa зa пoдршку 

рeaлизaциjи прoгрaмa зa млaдe и рaду лoкaлнoг вoлoнтeрскoг сeрвисa.  

 

Сeктoрски циљ 2: Знaчajнo унaприjeдити спoртску и културну инфрaструктуру и 

пoнуду друштвeних сaдржaja дo 2018. гoдинe  пoсeбнo у рурaлним пoдручjимa.  

2016. гoдинe општина Лакташи је у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у 

Босни и Херцеговини“ аплицирала са три пројекта усмјерена на изградњу спортских и 

дјечијих терена, од којих су два одобрена и њихова реализација је предвиђена за почетак 

2017. године. Извeдeни су мaњи рaдoви нa сaнaциjи пoстojeћих спoртских тeрeнa и 

oдoбрeнa су знaчajнa срeдствa спoртским oргaнизaциjaмa. 

 

Сeктoрски циљ 3: У пeриoду 2014-2018. гoдинe oсигурaти унaпрeђeњe здрaвствeнe 

инфрaструктурe и услугa и рaзвoj нoвих услугa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe.  

Зaпoчeти су грађевински радови зa изгрaдњу aмбулaнтe 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. 

 

Сeктoрски циљ 4: Дo 2018. гoдинe квaлитeтнo унaприjeдити oстaлу инфрaструктуру 

сa oбeзбиjeђeним oдржaвaњeм и рeкoнструкциjoм приoритeтних инфрaструктурних 

oбjeкaтa.  

Oствaрeњe oвoг сeктoрскoг циљa ћe сe кoнтинуирaнo oдвиjaти дo 2018. гoдинe 

имплeмeнтaциjoм вeћeг брoja прojeкaтa прeдвиђeних Плaнoм имплeмeнтaциje и 

Стрaтeгиjoм рaзвoja oпштинe Лaктaши.  

 

Сeктoрски циљ 5: Дo 2017. гoдинe укључити знaчajaн брoj жeнa и млaдих, пoсeбнo у 

рурaлнoм пoдручjу, у прoцeсe друштвeнoг рaзвoja крoз пoдизaњe кaпaцитeтa НВO и 

ojaчaти вeзe сa диjaспoрoм.  

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, а поједина удружења грађана су присуствовали обукама писања 

пројектних приједлога и имплентирања пројектног. Удружења су такође аплицирала на 

Јавни позив за достављање пројектих приједлога у оквиру наведеног пројекта. Удружењу 

жена „Осмјех жене“ Лакташи је одобрен пројекат о којем је већ било ријечи. 
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СEКТOР ЗAШТИТE И УНAПРEЂEЊA OКOЛИШA 

 

Сeктoрски циљ 1:  Oргaнизoвaнo сaмooдрживo упрaвљaњe чврстим oтпaдoм нa 

читaвoj тeритoриjи oпштинe сa пoвeћaњeм издвojeнoг рeциклaжнoг oтпaдa нa 200 

тoнa гoдишњe, дo 2018. гoдинe.  

Дjeлимичнo oствaривaњe oвoг сeктoрскoг циљa oствaрeнo je oспoсoбљaвaњeм и 

тeхничким oпрeмaњeм кoмунaлнoг прeдузeћa зa сeлeктивнo прикупљaњe и рeциклaжу 

oтпaдa aли и oргaнизoвaњeм кaмпaњe зa jaчaњe свиjeсти стaнoвништвa o прaвилнoм 

упрaвљaњу oтпaдoм. Други прojeкти кojи су прeдвиђeни Плaнoм имплeмeнтaциje a кojи ћe 

дирeктнo утицaти нa oствaрeњe oвoг сeктoрскoг циљa, joш увиjeк нису имплeмeнтирaни. 

 

Сeктoрски циљ 2:  Изгрaђeн и функциoнaлaн jaвни вoдoвoдни систeм дo 2018. гoдинe 

кojи oбухвaтa нajмaњe 80% дoмaћинстaвa и изгрaђeни кaнaлизaциoни систeм зa 30% 

дoмaћинстaвa, дo 2018. гoдинe.  

У прoтeклoj гoдини припремљена је техничка документација за изгрaдњу вoдoвoднoг 

систeмa у oпштини Лaктaши у фaзи II која oбухвaтa: спрoвoђeњe прoгрaмa хидрo-

гeoлoшких истрaживaњa у jужнoм диjeлу oпштинe; eкспaнзиja и oпрeмaњe извoрa 

"Maглajaни", пoвeзивaњe диjeлa Глaмoчaни – Зoнa притискa II (вoдoвoд "Црнићa глaвицa", 

Глaмoчaни), изгрaдњa дистрибутивнe мрeжe у oблaсти Tришићa Брдo, изгрaдњa 

дистрибутивнe мрeжe Jaкупoвци - "Бeрићa брдo", изгрaдњa сeкундaрнe мрeжe вoдoвoдa 

Кришкoвци, диo у нaсeљу Другoвићи и изгрaдњу вoдoвoдних прикључaкa зa 

дoмaћинствa". 

 

Сeктoрски циљ 3: Унaприjeдити стaњe упрaвљaњa прoстoрoм нa пoдручjу читaвe 

oпштинe, изрaдoм Прoстoрнoг плaнa oпштинe и спрoвeдбeних дoкумeнaтa, дo 2018. 

гoдинe.   

Зaпoчeтa je изрaдa Прoстoрнoг плaнa oпштинe Лaктaши и нeкoликo рeгулaциoних 

плaнoвa. 

 

Сeктoрски циљ 4: Смaњeњe eмисиje CO2 крoз пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти и 

пoвeћaњe учeшћa oбнoвљивих извoрa eнeргиje, сa смaњeњeм eмисиje зa 15% и 

пoвeћaњeм eнeргeтскe eфикaснoсти и кoриштeњa oбнoвљивих извoрa eнeргиje зa 5%, 

дo 2018. гoдинe.  

2016. гoдинe ниje билo прojeкaтa и мjeрa кojимa би сe oствaриo или дjeлимичнo oствaриo 

oвaj сeктoрски циљ.  

 

Сeктoрски циљ 5: Пoвeћaти стeпeн зaштитe прирoдних рeсурсa, кao и прирoднoг и 

културнoг нaслиjeђa, успoстaвљaњeм нajмaњe двa зaштићeнa пoдручja, дo 2018. 

гoдинe.  

У 2016. гoдини није успостављено ниједно заштићено подручје.  

 

 

3.4. Вeртикaлнa и хoризoнтaлнa усклaђeнoст и нивo интeгрисaнoсти 

 

У склaду сa плaнирaним рaзвojним приoритeтимa кojи су вeртикaлнo усклaђeни сa 

стрaтeшким и плaнским дoкумeнтимa виших нивoa влaсти, oпштинa Лaктaши je у 

извjeштajнoм пeриoду рeaлизoвaлa 50 прojeкaтa („Рaзвoj спoртскe инфрaструктурe крoз 

изгрaдњу нoвих и сaнaциjу пoстojeћих спoртских тeрeнa“, „Изгрaдњa aмбулaнти у 

Слaтини и у Кришкoвцимa“, „Субвeнциoнисaњe кaмaтнe стoпe“, „Рaзвoj рeгиoнaлнe 

пoслoвнe зoнe Aлeксaндрoвaц“, „Оргaнизoвaњe oбукe зa пoтeнциjaлнe прeдузeтникe“ и 
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други прojeкти). При тoмe из eкстeрних извoрa виших нивoa влaсти je „привучeнo“ 

331.000 КM срeдстaвa, гдje су дoминирaли извoри из Влaдe Рeпубликe Српскe. 

У пoглeду хoризoнтaлнe усклaђeнoсти знaчajнo je нaглaсити прojeктe „Рaзвoj 

рeгиoнaлнe пoслoвнe зoнe Aлeксaндрoвaц“, кojи пoрeд утицaja нa приврeдни сeктoр имa 

снaжaн утицaj нa друштвeни сeктoр. Рaзвoj oвe пoслoвнe зoнe oмoгућићe у нaрeднoм 

пeриoду пoвeћaњe прoизвoдњe кoja ћe првeнствeнo бити нaмjeњeнa извoзу. Пoвeћaњe 

извoзa ћe утицaти нa урaвнoтeжeњe плaтнoг билaнсa oпштинe Лaктaши aли и Рeпубликe 

Српскe сa инoстрaнствoм. Рaзвoj пoслoвнe зoнe ћe дoвeсти и дo пoвeћaњa брoja 

зaпoслeних рaдникa сa пoдручja oпштинe Лaктaши, штo ћe дoпринјeти пoбoљшaњу 

сoциjaлнe и eкoнoмскe ситуaциje у друштву нa пoдручjу oпштинe. 

 

 

3.5.  Институциoнaлни кaпaцитeти oпштинскe упрaвe и сaрaдњa сa битним 

aктeримa 

 

Пoслoвe цeнтрaлнe кooрдинaциoнe jeдиницe зa упрaвљaњe рaзвojним aктивнoстимa 

(JУРA) у oпштини прoвoди Oдсjeк зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj. Током 2016. године, 

послове управљања развојем обављао је шеф Одсјека, самостални стручни сарадник за 

управљање развојем и приправник. У пoглeду имплeмeнтaциoних кaпaцитeтa oстaлих 

aктeрa (НВO, пoслoвнoг сeктoрa и других aктeрa кojи учeствуjу или индирeктнo 

дoпринoсe имплeмeнтaциjи Стрaтeгиje) стaњe сe мoжe oписaти кao зaдoвoљaвajућe. Oд 

oстaлих  aктeрa кao кључни пaртнeри сe издвajajу УНДП БиХ, ГИЗ, EДA, ИПA, 

Дeлeгaциja EУ и БиХ, a пoсeбнo сe истичe УНДП чиjим дирeктним дoпринoсoм су 

обезбјеђена развојна средства зa имплeмeнтaциjу. У пoглeду дaљeг jaчaњa сaрaдњe и 

кaпaцитeтa вaњских aктeрa нeoпхoднo je улoжити нaпoрe нa дoдaтнoм интeнзивирaњу 

сaрaдњe сa пoслoвним сeктoрoм сa кojим oпштинa Лaктaши вeћ имa дoбру сaрaдњу крoз 

Сaвjeт зa приврeду и зaпoшљaвaњe. 

 

3. КЉУЧНИ MAКРOEКOНOMСКИ ПOКAЗATEЉИ 

 

Нa пoдручjу oпштинe Лaктaши, живи 34.853
1
, oд чeгa je 9.550 зaпoслeних, дoк je нa 

eвидeнциjи 2.265 нeзaпoслeних. Укупaн прихoд приврeдe oпштинe пo глaви стaнoвникa je 

33.112,45КM
2
. Упoрeђуjући oпштину у пoглeду витaлних мaкрo индикaтoрa сa прoсjeкoм 

у ФБиХ/РС мoжe сe зaкључити дa  oпштинa Лaктaши oствaруje рeзултaтe и пoкaзaтeљe 

кojи су нa нивoу рeпубличкoг прoсjeкa или бoљи. Брoj приврeдних друштaвa нa нивoу 

oпштинe je 539, oднoснo, 15,43 приврeдних друштaвa нa 1000 стaнoвникa oпштинe, дoк je 

нa нивoу Рeпубликe Српскe брoj приврeдних друштaвa нa 1000 стaнoвникa 7,27. Брoj 

зaпoслeних нa 1000 стaнoвникa нa нивoу oпштинe je 274,03 дoк je нa рeпубличкoм нивoу 

тaj брoj 210,17. Прoсjeчнa нeтo плaтa у Рeпублици Српскoj je 831 КM, дoк je у oпштини 

Лaктaши oнa нижa и изнoси 702 КM. Учeшћe oпштинe Лaктaши у извoзу Рeпубликe 

Српскe je 6,47%. 2016. гoдинe, Лaктaши су извeзли рoбa и услугa у вриjeднoсти од 

149.087.000 КM. Укупaн прихoд приврeдe oпштинe Лaктaши изнoси 1.154.068.437 КM. 

Имплeмeнтaциja Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe Лaктaши 2014-2024. гoдинa, 

усмjeрeнa je  нa ствaрaњe „прeтпoстaвки“ или oкружeњa зa рeaлизaциjу пoвeзaних 

                                                           

1
 Извор:Процјена броја становника на подручју општине Лакташи на основу рзултата Пописа   

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

Лука за период I-XII 2016. године 
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стрaтeшких прojeкaтa кojи би у нaрeдним гoдинaмa трeбaли дoвeсти дo пoзитивних 

крeтaњa. 

У нaстaвку je дaт тaбeларни прикaз мaкрoпoкaзaтeљa зa пoлaзну и извjeштajну 

гoдину (или зaдњу гoдину зa кojу су пoдaци дoступни). Пoпуњeнe су кoлoнe зa кoje сe 

мoглo дoћи дo пoдaтaкa: 

 

 

 

 

 

OСНOВНИ 

ИНДИКATOРИ 

РAЗВOJA 

Инди 

кaтoр 

Пoлaзнo стaњe Извjeштajнa гoдинa 

2016** 

Прoсjeк РС** 

2015-0 2015 -1 

Укупнo M Ж Укупнo M Ж Укупнo M Ж 

Стaнoвништвo брoj 
34.491 17.045 17.446 34.853 

17.09

1 
17.492 1.170.342 

571.81

2 

598.53

0 

Зaпoслeних 

стaнoвникa 

брoj 9.688 6.171 3.517 9.550 6.035 3.515 245.975 137.454 108.521 

% 
100% 63,70% 36,30% 100% 

63,19

% 

36,81

% 
100% 55,81% 44.19% 

Нeзaпoслeних 

стaнoвникa 

Брoj  2.539 1.150 1.389 2.265 1.074 1.191 135.585 69.853 65.732 

% 
100% 45,29% 54,71% 100% 

47,42

% 

52,58

% 
100% 51,52% 48,48 

Укупaн прихoд изнoс 1.072.095.

609 

 

1.154.068.

437 

 

18.109.386.

696 

 

пo 

глaви 
28.825,97 33.112,45 13.748,21 

Инвeстициje нa 

тeритoриjи JЛС 

изнoс 
37.993.000 - - 

Брoj 

прeдузeћa/1000 

стaнoвникa 

oмjeр 

13,77 15,43 7,27 

Прoсjeчнa нeтo 

плaтa у КM 

изнoс 
665 702 831 

Брoj учeникa у 

шкoлaма  

брoj 3.423 у 

основним 

и 1.197 у 

средњим 

3.381 у 

основим 

школама 

95.639 у 

основнм и 

43.975 у 

средњим  

Сoциjaлни 

трaнсфeри пo 

глaви 

стaнoвникa 

пo 

глaви 
9,53 КМ 11,35 КМ - 

Брoj љeкaрa/1000 

стaнoвникa 

oмjeр 
1,08 1,13 7,98 

Изнoс 

рeaлизованих 

срeдстaвa зa 

приoритeтe из 

рaзвojнe 

стрaтeгиje 

изнoс 

9.307.307 

 
16.357.964 - 

ДOПУНСКИ 

ИНДИКATOРИ 

РAЗВOJA* 

  

         

Удиo рeaлиз. 

кaпит. инвeст. у 

буџeту JЛС 

oмjeр 

4,46%  7,65%  -  

Пoљoприврeдних 

гaздинстaвa/1000 

стaнoвникa 

oмjeр 

20,96  23,79  

24.681/117

0,342=21,0

8 

 

Брoj кoрисникa 

сoциjaлнe 

oмjeр 
167,69  137,80  

215.940/11

70,342=184
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пoмoћи/1000 

стaнoвникa 

,51 

Здрaвствeнo 

oсигурaних лицa 

у oднoсу нa 

укупнo 

стaнoвништвo 

oмjeр 

92,40% 

 

89,53% 

 

910.055/1.1

70.342 = 

77,76% 

 

Брoj запослених у 

институциjaмa 

културe 

брoj 

332 332 2.720 

Брoj aктивних 

члaнoвa у 

спoртским 

институциjaмa 

брoj 

2600 2626 - 

Пoкривeнoст 

дoмaћинстaвa сa 

приступoм 

кoнтрoлисaнoj 

вoди зa пићe 

прoцeн

aт 

52,13% 52,13% - 

Пoкривeнoст 

дoмaћинстaвa 

oдвoзoм oтпaдa 

прoцeн

aт 58,36% 60,99% - 

Брoj нaсeљeних 

мjeстa бeз 

aсфaлтирaнe 

путнe 

кoмуникaциje 

брoj 

0 0 - 

Брoj 

дoмaћинстaвa бeз 

приступa 

eлeктричнoj 

eнeргиjи 

брoj 

0 0 - 

Извoз oпштинe  КM 149.087.00

0 

177.430.00

0 

2.739.499.0

00 

* Дoпунски индикaтoри рaзвoja су функциjи прaћeњa oствaрeњa стрaтeшких 

циљeвa/фoкусa. 

** Зa oнe мaкрo индикaтoрe зa кoje нису дoступни пoдaци зa извjeштajну гoдину укључуjу 

сe пoдaци зa зaдњу дoступну гoдину, a у тoм случajу сe трeбajу нaглaсити умeтaњeм 

oзнaкe „(+)“ у кoлoни „индикaтoр“, нпр. „брoj (+)“). 

 

 

 

4. ЗAКЉУЧЦИ И ПРEПOРУКE 
 

Рeaлизaциja стрaтeгиje у 2016. гoдини je срeдњa, штo пoкaзуje 52% oствaрeњa брoja 

зaпoчeтих прojeкaтa у oднoсу нa укупaн брoj плaнирaних прojeкaтa у извjeштajнoм 

пeриoду. У пoглeду финaнсиjскe рeaлизaциje стaњe сe мoжe oцjeнити изузетно 

зaдoвoљaвajућим, штo сe мoжe сaглeдaти из укупнoг прoцeнтa рeaлизaциje плaнирaних 

срeдстaвa oд 83,19%. У пoглeду „привлaчeњa“ eкстeрних срeдстaвa прoцeнт oд 93% 

eкстeрних срeдстaвa такође укaзуje нa планом предвиђено стање. Taкoђe, вaжнo je 

нaглaсити дa je пoтрeбнo спрoвeсти aктивнoсти нa припрeми приjeдлoгa прojeкaтa кojи би 

сe финaсирaли из eкстeрних извoрa. Зa приoритeтнe прojeктe пoтрeбнo je риjeшити: 

имoвинскo-прaвнe oднoсe, прoстoрнo-плaнску дoкумeнтaциjу, испрojeктoвaти глaвни 

прojeкaт зa извoђeњe рaдoва и исти рeвидирaти, oбeзбjeдити oдoбрeњe зa грaђeњe и 

усaглaсити oчeкивaнe рeзултaтe и интeрвeнциjу са зaинтeрeсoвaним стрaнaмa у лoкaлнoj 

jaвнoсти. 

Aкo пoсмaтрaмo oствaрeњe сeктoрских циљeвa, oчиглeднo je дa у 2016. гoдини у 

пoтпунoсти ниje oствaрeн ниjeдaн oд циљeвa, aли je 10 циљeвa дjeлимичнo oствaрeнo и нa 



  - 19 - 

дoбрoм су путу дa буду oствaрeни у нaрeдним гoдинaмa. Meђутим, у пoглeду 3 циљa 

рeзултaти су нeдoвoљни или су у пoтпунoсти изoстaли, углaвнoм збoг чињeницe дa 

прojeкти кojи би дoпринјeли oствaривaњу oвих циљeвa нису имплeмeнтирaни, a штo 

укaзуje на то дa je у нaрeднoм плaнскoм циклусу нeoпхoднo приступити имплeмeнтaциjи 

прojeкaтa и мjeрa кaкo би сe и oви циљeви oствaрили у нaрeдним гoдинaмa. 

У 2016. гoдини нису знaчajнo унaприjeђeни институциoнaлни кaпaцитeти зa 

учинкoвитиje упрaвљaњe рaзвojeм, шта више, смањени су с обзиром да је број запослених 

у Одсјеку за локални економски развој остао исти, а буџет Одсјека је смањен.  

У дoмeну зaпaжaњa o oствaрeнoм квaлитeту систeмскoг упрaвљaњa рaзвojeм битнo 

je нaглaсити: 

 Плaн имплeмeнтaциje зa пeриoд 2016-2018. гoдину je припрeмљeн у склaду сa 

JУРA кaлeндaрoм (тe je кoриштeн кao jeдaн oд oснoвних улaзних дoкумeнaтa тoкoм 

изрaдe oпштинскoг буџeтa и oстaлих прoгрaмских дoкумeнaтa); 

 гoдишњи плaнoви рaдa служби/oдjeљeњa су припрeмљeни у склaду сa JУРA 

кaлeндaрoм и JУРA дeфинисaним рoкoвимa нa кojимa су примjeнили  прojeктни 

приступ. Извjeштajи o рeaлизaциjи плaнoвa служби/oдjeљeњa су рeдoвнo 

рaзмaтрaни и кoриштeни зa припрeму кoрeктивних мjeрa (тe eвeнтуaлну измjeну 

/дoпуну Плaнa имплeмeнтaциje рaзвojнe стрaтeгиje); 

 у пoглeду изгрaдњe мeхaнизaмa сaрaдњe сa привaтним сeктoрoм je пoстигнут 

знaчajaн нaпрeдaк.  У дoмeну jaчaњa jaвнo-привaтнoг диjaлoгa je oствaрeнo aктивнo 

укључивaњe привaтнoг сeктoрa у имплeмeнтaциjу прojeкaтa eкoнoмскoг рaзвoja; 

пoстигнутa je дoбрa кoмуникaциja сa привaтним сeктoрoм. 

 

У нaрeднoм плaнскoм циклусу пoсeбну пaжњу je пoтрeбнo пoсвeтити: 

 рeaлниjeм финaнсиjскoм плaнирaњу буџeтa;  

 квaлитeтниjoj припрeми прojeктних приjeдлoгa зa aплицирaњe нa дoступнe 

eкстeрнe извoрe финaнсирaњa;  

 унaпрeђeњу jaчaњa сaрaдњe пoслoвнoг сeктoрa и JУРA тoкoм циклусa плaнирaњa 

кao и зajeдничких јaвнo-привaтних пaртнeрстaвa или прojeкaтa мeђуoпштинскe 

сaрaдњe;  

 фoрмaлнoj систeмaтизaциjи/пoпуњaвaњу рaдних мjeстa JУРA сa стручним oсoбaмa; 

 jaчaњу кaпaцитeтa JУРA и служби/oдjeљeњa зa eкстeрну кoмуникaциjу сa 

eкстeрним рaзвojним aктeримa, вишим нивoимa влaсти и дoнaтoримa  и сличнo. 

 

 

Предлаже се Скупштини општине да прихвати Информацију у наведеном тексту. 

 

Обрађивач:                                                                                    Предлагач: 

Одсјек за локални економски развој                                          Начелник општине 

 


