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1. АНАЛИЗА СТАЊА 

1.1. Запошљавање  
                                                                                                                  

Проблем незапослености, као друштвени, економски и социјални проблем, 

нарочито погађа земље у транзицији. У процесу  цјелокупне трансформације земље 

дошло је до распада великих економских система, а с тим и до повећања броја 

незапослених. Ратна дејства, поред уништења привредних капацитета, прекидања 

привредних токова, узроковала су и велика миграциона кретања становништва, што је 

довело до  квантитативне и квалитативне неравнотеже у понуди и тражњи за радном 

снагом. До сада учињено значајно је побољшало стање на тржишту рада, иако је 

тренутна стопа незапослености виша од природне стопе.  

 

Графикон 1. Кретања на тржишту рада 

У периоду 2011-2015. године 

статистичка стопа незапослености се 

повећавала од 2011. до 2014. године, 

да би у 2015. години дошло до пада 

незапослености први пут од 2011. 

године (21,95%). Стопа 

незапослености у општини Лакташи 

је годинама испод Републичког 

просјека (25,2% у 2015. години)
1
, 

што је резултат привредних 

активности великог броја предузећа и предузетничких радњи (500  предузећа и задруга 

са сједиштем на подручју општине, велики број пословних јединица и 841 

предузетничка радња).
2
 

 Према најновијим показатељима на подручју општине Лакташи је запослено 

9.764 лица (број запослених на дан 30.07.2016. године), што је за 75 запослених лица 

више од просјечног броја запослених у 2015. години. 

 Број незапослених лица у 2015. години био је 2.725, што представља смањење 

броја незапослених лица у односу на 2014. годину за 91 особу.       

  

 

 

 

                                                           
1
 Анкетна стопа незпослености у периоду јануар-септембар 2015. године.  

2
 Информација о стању у облaсти привреде на подручју општине Лакташи, 2014. године. 

Податак се односи на предузећа и задруге, која су предала завршни рачун Агенцији за посредничке,     

информатичке и финансијске услуге, Бања Лука (АПИФ). 
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Кретања везана за радни контигент младих на нивоу општине Лакташи 

приказана су на сљедећем графикону: 

 

Графикон 2. Структура незапослених у укупно незапосленом броју лица 

 

 
 

 Из графикона је видљиво да се у периоду 2011-2015. године
3
 статистичка стопа 

незапослености младих на нивоу општине није битније мијењала. Упркос томе, млади 

на подручју општине били су у повољнијем положају у односу на популацију младих 

на нивоу РС
4
, јер су брже и лакше долазили до посла. Стопа незапослености у 

наведеном посматраном периоду била је виша у односу на стопу незапослености ЕУ-

28.
5
 Наведене статистичке податке треба узети са резервом, јер је број запослених већи 

за младе предузетнике и запослене код предузетника, као и за лица која раде на црно, 

што је нарочито изражено код ове популације.
6
 

Тренутно је на подручју општине Лакташи незапослено 795 лица старости 

између 15 и 30 година, што чини 30,72 % од укупног броја незапослених лица на 

територији општине. 

 

 

 

                                                           
3
 Извор: Завод за Запошљавање РС - активна понуда младе радне снаге (лица од 15 до 30 година) у 

децембру посматраних година. Податком нису обухваћени предузетници и запослени код 

предузетника.   
4
 Стопа незапослености младих на нивоу Републике Српске у 2015. години износила је 56,5% (Извор: 

Омладинска политика Републике Српске од 2016. до 2020. године).  
5
 Стопа незапослености међу младима у ЕУ-28, у октобру 2015. године износила је 20,1%                   

(Извор: ЕUROSTAT). 
6
 Свака пета запослена млада особа у БиХ нема потписан уговор о раду са послодавцем. Рад на црно  

присутнији је у Федерацији БиХ (23%) него у РС (16%). У просјеку младе особе са радним искуством 

до 30. године 2/3 радног времена проведу као пријављени, а једну трећину као непријављени. Више 

радног стажа у просјеку имају млади у РС него у Федерацији БиХ, више мушкарци него жене, особе с 

факултетом у односу на оне са средњом школом, особе у градским срединама у односу на особе у 

сеоским срединама (Извор: GTZ и Комисија за координацију питања младих БиХ; Истраживање 

положаја младих у БиХ, 2008. година).  
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Најзначајнији разлози зашто стопа незапослености младих није нижа су: 

 недостатак нових радних мјеста, која би запослила радну снагу, 

 непостојање неопходних услова за заснивање радног односа (радно искуство) и 

с тим у вези немогућност запошљавања у струци, 

 неспремност младих да прихвате понуђене услове, 

 рад на црно без осигурања и уписаног радног стажа, 

 неусклађеност образовног система са потребама тржишта. 

Основни проблем запослених је ниска плата, што се посебно негативно 

одражава на младе породице. Родитељи, а посебно очеви, да би обезбиједили 

егзистенцију породице принуђени су да раде прековремено или проналазе додатне 

послове, што доводи до отуђења унутар породице. 

 Старосна и квалификациона структура незапослених младих лица у јануару 

2016. године (795 лица) приказана је на графиконима. 

 

Графикон 3. Старосна структура  Графикон 4. Квалификациона 

структура 

 

 

У квалификационој структури незапослених доминирају млади КВ радници са 

37%, а у старосној структури лица од 21 до 24 године, која чине 39% свих 

незапослених младих лица. На евиденцији за запошљавање пријављена су 2 

полуквалификована лица млађа од 30 година док висококвалификованих лица до 30 

година нема на евиденцији завода за запошљавање. 

Значајну карактеристику стања на тржишту рада представљају подаци о дужини 

чекања на запослење, што је приказано у графикону 5. 
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  Графикон 5. Дужина чекања на запослење 

 
   Извор: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске филијала Бањалука 

 Од укупно 2.539 незапослених лица
7
 само 29% пронађе посао за мање од једне 

године послије завршетка школовања, а само 18% посао нађе у року до 2 године. 

Забрињавајућа је чињеница да чак 53 % људи посао нађе након више од 2 године 

тражења посла. 

 Могућност за смањење незапослености младих представљају радна мјеста, која 

ће се отворити реализацијом планираних инвестиција на подручју општине Лакташи, а 

нарочито у пословној зони Александровац.
8
 

 Такође, подстицајне мјере на нивоу општине позитивно утичу на стварање 

повољног привредног амбијента за привлачење инвестиција, које ће генерисати ново 

запошљавање (рента се умањује за износ претварања пољопривредног у грађевинско 

земљиште).  

 Додатни подстицај за запошљавање младих представљају подстицајна средства 

Министарства за породицу, омладину и спорт.  Кроз пројекат подршке запошљавања и 

самозапошљавања у привреди у РС у 2014. години запослено је 1.077 особа, за шта је 

издвојено 2,89 милиона КМ.
9
 Из овога произлази да је Завод за једно ново радно мјесто 

у просјеку пружио подршку са 2.685 КМ. Проблем код ових подстицаја представља 

кратак период који је послодавац обавезан да задржи радника на послу. 

 

 

                                                           
7
 Стање на евиденцији ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске филијала Бањалука о броју 

незапослених лица на територији општине Лакташи. 
8
 Општина Лакташи је 2014. годинне у сарадњи са партнерима из ЕУ, израдила студију изводљивости 

везану за пословну зону у Александровцу, гдје је предвиђено да до 2022. године буде запослено 1500 

радника.  
9
 Извор: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске. 
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1.2. Предузетништво 
 

 Развој предузетничких активности, посебно у руралним срединама је начин да 

се кроз процес самозапошљавања смањи незапосленост популације младих.
10

 На 

подручју општине Лакташи 841 предузетник има статус активног предузетништва, од 

чега су само 32 предузетника млађа од 30 година.  

    Табела 1. Активи предузетници по старосној структури 

Редни 
број 

Старосне групе 
Број 

предузетника 

Учешће у 
укупном броју 
предузетника 

Учешће у броју 
младих 

предузетника 

1 15-17 година 0 0,00% 0,00% 

2 18-20 година 1 0,12% 3,12% 

3 21-23 године 6 0,71% 18,75% 

4 24-26 година 22 2,61% 68,75% 

5 27-30 година 3 0,36% 9,38% 

6 Млади (1-5) 32 3,80% 100,00% 

7 Остали 809 96,20%  

 Укупно (6+7) 841 100,00%  
   Извор: Пореска управа ПЈ Лакташи, март 2016. године - предузетници који имају активан порески 

број. 

 У укупном броју предузетника млади учествују са 3,80%, што је далеко испод 

учешћа младих у укупном становништву. Највећи број младих предузетника (68,75%) 

је у доби између 24-26 година. 

Обезбјеђење потребних средства за покретање бизниса (start up) и постојање 

тржишта, битни су услови који утичу на развој омладинског предузетништва. Посебно 

је тешко реализовати пројекте који захтјевају посједовање имовине, као инструмента 

обезбјеђења кредита, јер младо становништво не располаже земљом и другим 

некретнинама, који су у власништву родитеља.
11

   

С друге стране, у самим Лакташима постоје повољни услови за покретање новог 

бизниса (брза регистрација, подстицајне мјере за производне и пољопривредне 

дјелатности и др). Велику предност представља предузетничка култура и амбијент по 

којима су Лакташи препознатљиви у окружењу. Ова предност није довољно 

искоришћена, посебно ако се узме у обзир значајно искуство старијих предузетника, 

које би се могло организовано преносити заинтересованим младим предузетницима. 

 

 

 

                                                           
10

  У Општинској управи општине Лакташи могуће је регистровати предузетничку дјелатност за само 

један дан (Брза процедура).    
11

   Фокус група на тему ''Рурални развој'', Лакташи, јул 2009. године. 
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1.3. Стамбена политика 
 

Млади на подручју општине Лакташи тешко се одлучују на оснивање породице 

из два основна разлога: незапосленост и неријешено стамбено питање. Чак и они који 

имају посао, због ниских просјечних примања и неповољних услова кредитирања 

углавном остају да живе у кућама родитеља, или се, у потрази за самосталношћу, 

одричу значајног дијела својих примања ради изнајмљивања стана.  

Најприкладнији начин рјешавања стамбеног питања младих и младих брачних 

парова у урбаним подручјима је куповина стана, а у руралним подручјима изградња 

индивидуалног стамбеног објекта. 

Према важећим стандардима нормално функционисање једне породице захтјева 

20 m
2
 животног простора по члану, односно 80 m

2
 за четворочлану породицу. 

Тржишна цијена m
2 

стана у новоизграђеним објектима у Лакташима износи од 

1.400 до 1.600 КМ, што за стан од 80 m
2 
износи око 120.000 КМ.  

За изградњу индивидуалног стамбеног објекта потребно је знатно мање 

средстава. Изградња стамбеног објекта од 80 m
2 

на властитом плацу од 500 m
2 

у 

урбаном подручју са прибављањем одговарајућих дозвола (локацијски услови, 

грађевинска дозвола и употребна дозвола) износи око 60.000 КМ, односно 750 КМ/m
2
, 

док изградња стамбеног објекта исте квадратуре у руралном подручју износи око 

48.000 КМ, односно 600 КМ/m
2
.
12

 

На основу анализе расположивих јавних политика, законских аката као и 

програма владе и јединица локалне самоуправе закључује се да нема системских 

приступа и рјешења стамбене политике младих, осим кредитних линија са повољнијом 

каматном стопом од тржишне. 

Стамбени кредити Инвестиционо-развојне банке Републике Српске намијењени 

су за рјешавање стамбеног питања социјалних група од значаја у РС (породице 

погинулих бораца, ратни војни инвалиди), као и социјалних група од посебног 

интереса за РС (млади високообразовани брачни парови, породице са двоје или више 

дјеце). Кредити се могу искористити за: куповину, изградњу, реконструкцију или 

проширење стамбене јединице. У зависности од групе корисника средстава, каматна 

стопа се креће  у распону 3,6% - 4,8% уз рок отплате до 20 година. Кредити су 

доступни у сљедећим износима: 5.000 – 50.000 КМ за реконструкцију и проширење 

стамбене јединице и од 10.000 – 100.000 КМ за куповину и изградњу прве стамбене 

јединице у власништву. Закључно са 10.08.2015. године, ИРБРС је, путем стамбених 

кредита, пласирала укупно 307,2 милиона КМ кроз 5.201 кредитни захтјев. У 

структури укупних кредитних пласмана ИРБРС, кредитна линија за стамбено 

збрињавање учествује са 23,6%, односно у укупном броју одобрених кредитних 

захтјева, са 59,8%.
13

  

                                                           
12

 Подаци утврђени на основу издатих грађевинских дозвола на подручју општине Лакташи у 2015. 

години. 
13

 Извор: Званична web страница Иивестиционо-развојне банке Републике Српске  

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/. 

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/
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У периоду од 2008. до 2016. године на подручју општине Лакташи ИРБРС је 

пласирала укупно 5.060.965 КМ кроз 81 кредитни захтјев. 

 Просјечна плата за 2015. годину у Републици Српској износи 831 КМ, а 

просјечна плата за исту годину за општину Лакташи је 665 КМ.
14

 Процјена је да је 

просјечна мјесечна плата лица са средњом стручном спремом око 600 КМ, а лица са 

високом стручном спремом око 1.100 КМ, те су мјесечна примања младе четворочлане 

породице (супружници и двоје малољетне дјеце) сљедећа: 

- оба супружника са високом стручном спремом око 2.200 КМ, 

- оба супружника са средњом стручном спремом око 1.200 КМ, 

- један супружник са високом, а један са средњом стручном спремом око 1.700 

КМ. 

Синдикална потрошачка корпа за 2015. годину износила је 1.850 КМ. Просјечни 

мјесечни трошкови живота четворочлане породице износе 1.175 КМ.
15

 

 На основу исказаних кретања на тржишту некретнина, услова за добијање 

кредита, куповне моћи и трошкова живота, извршена је анализа могућности младе 

четворочлане породице да купи или изгради стамбену јединицу, што је приказано у  

табели 2. 
16

 

 

Табела 2. Могућности младе четворочлане породице да купи или изгради 

стамбену јединицу 

Рб. Породица-опис 
Мјесечна 

примања 

Трошкови 

живота 

Дужнички 

капацитет 

Рата кредита за 

стан (55 m²) 
Рата кредита за 

кућу (80 m²) 

Однос дужничког 

капацитета 

породице и рате 

кредита за стан 

Однос дужничког 

капацитета 

породице и рате 

кредита за кућу 

1 2 3 4 5 (3-4) 6 7 8 (5/6) 9 (5/7) 

1 

Обоје супружника 

са високом 

стручном спремом 

2.200,00 1.175,00 1.025,00 648,00 389,00 1,58 2,63 

2 

Обоје супружника 

са средњом 

стручном спремом 

1.200,00 1.175,00 25,00 64800 389,00 0,04 0,06 

3 Један супружник  

са високом, а један 

са средњом 

стручном спремом 

1.700,00 1.175,00 525,00 648,00 389,00 0,81 1,35 

 

 

 

                                                           
14

 Извор: Званична web страница Републичког завода за статистику Републике Српске 

http://www.rzs.rs.ba/ . 
15

 Процјена: Вриједност синдикалне потрошачке корпе за 2015. годину, умањена за трошкове становања 

и текућег одржавања домаћинства. 
16

 Анализа је урађена за куповину стана од 80 m
2
 (ако породица нема властитих средстава, на основу 

максимално могућег задужења из кредитних линија ИРБ-а у износу од 100.000 КМ, има могућност да 

купи стан од 70-80 m
2
), односно изградњу куће од 80 m

2
 (потребан износ кредита у износу од 60.000 

КМ), каматна стопа кориштена у анализи је 4,8%, период отплате је до 20 година. 

http://www.rzs.rs.ba/
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Графикон 6. Поређење дужничког капацитета и рате кредита                        

за стан, односно кућу 

 
 

За куповину стана од 80 m
2 

дужнички и банкарски капацитет
17

 једино посједују 

породице у којима су оба запослена члана са високом стручном спремом, које морају 

издвојити готово 2/3 дохотка преосталог након задовољења основних животних 

потреба. Дужнички и банкарски капацитет да путем стамбеног кредита изграде кућу 

имају породице чија су оба запослена члана са високом стручном спремом и породице 

у којима један члан има високу и један средњу стручну спрему. 

Програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе 

брачне парове Министарства породице, омладине и спорта обухвата субвенционисање 

стамбених кредита добијених под повољнијим условима и младим људима помаже да 

ријеше стамбено питање, као приоритетно питање у наставку њихових живота, 

оснивање и развој здраве породице, као и повећање наталитета и останак младих у 

Републици Српској. Постоји велика несразмјерност у приходима младих и младих 

брачних парова и цијенама станова, што отежава доступност станова младима и 

сврстава их у категорију оних који тешко долазе до „крова над главом“ без подизања 

кредита и одређених механизама помоћи од стране државе. Исплаћивањем субвенција 

на мјесечном нивоу, уштеда за младе људе је отприлике једна мјесечна рата годишње, 

што је директна помоћ младима у враћању кредита, а самим тим обезбјеђивању њихове 

прве стамбене јединице и рјешавању стамбеног питања, које је поред незапослености 

један од највећих проблема ове популације. Од 2008. године до краја 2015. године на 

овај програм ће бити утрошено око 5.800.000 КМ.
18

 

Иако рјешавање стамбеног питања младих наизглед представља њихов 

приватни проблем, у суштини је ријеч о стварању услова за живот и задржавање 

младих људи на одређеном подручју, што је кључни предуслов опстанка и развоја 

сваке локалне заједнице. Посебно је битно спрјечавање одлива стручних кадрова у 

                                                           
17

 Банкарско правило да оптерећење на плату не може бити веће од трећине личног дохотка, односно да 

рата кредита не може бити већа од трећине плате. 
18

 Извор: Нацрт Стратегије омладинске политике Републике Српске од 2016. до 2020. године . 
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перспективније и развијеније земље. Рјешавање стамбеног питања представља јавни 

интерес који захтјева одговарајућу подршку локалних власти. 

1.4. Рурални развој и млади на селу 
 

Рурални развој представља свеобухватан концепт развоја, који је уз развој 

пољопривредне производње, изградњу инфраструктуре, побољшавање услова живота 

на селу и еколошке свијести, усмјерен и на искориштавање свих предности и 

посебности које одређени сеоски простор има (гастрономски специјалитети, еколошки 

произведена храна, архитектонско насљеђе, културна баштина, традиционални занати 

и сл). Не треба искључити ни развој појединих индустријских дјеланости, прије свега у 

оквиру породичног и малог и средњег предузетништва. Развој туризма је незаобилазан 

сегмент руралног развоја и веома је прихватљив за диверзификацију економије јер се 

успјешно допуњује с пољопривредом. 

По величини територије од 38.837 hа  (388 km²) општина Лакташи је на 26. 

мјесту, а по броју становника од 62 општине у РС са 36.848 на 10. мјесту. Простор 

општине чине три рељефне цјелине: Жупа, Лијевче и Поткозарје. У средишњим 

дијеловима преовладава низијски (равничарски) рељеф Лијевча поља и ниске терасе 

Врбаса и његових притока, док се ободним дијеловима општине протежу ниске 

планине и брежуљкасти облици рељефа. 

Кључни природни ресурси су земљиште и воде. У структури земљишта, 

пољопривредне површине имају највеће учешће (65,13%), што је одредило 

пољопривреду  као једну од најзначајнијих  привредних грана, затим шуме (27,38%) и 

неплодно земљиште (7,50%). Структура пољопривредног земљишта на подручју 

општине и РС приказана је на сљедећим графиконима. 

 

Графикон 7. Структура земљишта у   Графикон 8. Структура земљишта у 

Лакташима      Републици Српској  

ЛАКТАШИ

Оранице 

78,13%

Воћњаци 

6,97%

Виногради         

0,12%

Ливаде  

3,73%
Пашњаци 

11,05%

Рибњаци 

0,01%

           

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Оранице 

61,00%Воћњаци  

5,00%

Ливаде  

18,00%

Пашњаци 

16,00%

 

Општина Лакташи располаже са великим водним потенцијалом, а посебан 

значај имају термалне, минералне и термоминералне воде (бање Слатина и Лакташи). 

Шумски потенцијал којим oпштина располаже има више еколошку, него економску 

вриједност и значај. 
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 Према методологији Организације за економску сарадњу и развој (OECD) 

општина Лакташи сматра се сеоском или руралном заједницом (густина насељености 

од 94,87 ст/км²)
19

, а према модификованом критерију OECD-а за оцјену руралности, 

густина насељености од 50 до 100 ст/км², спада у групу семи урбаних подручја.
20

 

Насеља жупског дијела у просјеку имају мању густину насељености од насеља 

љевчанског дијела општине, а посебно су слабо насељени њени рубни дијелови. Ако се 

посматра проценат руралности по појединим насељеним мјестима, само Лакташи и 

Трн представљају градска насеља.
21

 У ова два насеља на укупној површини од 1.861 

хектара (4,79% територије општине) живи око 11.718 становника
22

, односно око 30% 

младих лица, што значи да око 70% укупне популације младих живи у руралним 

подручјима. 

1.5. Пољопривреда и сеоско предузетништво 
 

Од укупно 11.848 домаћинстава
23

, 68% се налази у руралним дијеловима 

општине, а око 66% укупног броја домаћинстава су пољопривредна домаћинства са 

просјечном величином посједа од 3,90 хектара.
24

  

 На територији општине Лакташи, регистровано је 945 пољопривредних 

газдинстава укупне површине 4.378,82 хектара, од чега је само 21 пољопривредно 

газдинство регистровано од лица старости између 15 и 30 година, односно  2,22% од 

укупног броја регистрованих газдинстава.  Највећи број носилаца пољопривредних 

газдинстава међу младима је старосне доби од 25 до 28 година. Млада лица су укупно 

регистровала 41,29 хектара обрадивог земљишта односно 0,9% од укупне површине 

која се обрађује. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Према методологији  OECD-a руралне средине су заједнице са густином насељености преко 150   

ст/км².   

20 Извор: Стратешки план руралног Развоја РС 2009-2015, Бања Лука, април 2009. године. Подручја 

према проценту руралности дјеле се на: предоминантно урбана подручја - густина насељености преко  

100 st/km², семи урбана - густина насељености од 50 до 100 ст/км², предоминантно рурална густина 

насељености од 0 до 50 ст/км².     
21 На подручју Општине постоји више насеља мјешовитог типа, која имају улогу зоналних центара и 

поједине карактеристике урбаних средина, али нису сврстана по броју становника у насеља градског 

типа. 

22
 Прелиминарни резултати пописа становништва у Босни и Херцеговини из 2013. године.  

23
 Број домаћинстава је израчунат као количник прелиминарних резултата пописа становништва у БиХ 

из 2013. године за  општину Лакташи (36.848) и просјечног броја чланова домаћинства (3,11).  
24

 Извор: Социо-економска анализа стања општине Лакташи, Лакташи, јул 2006. године.  
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Табела 3. Регистрована пољопривредна газдинства 

Године старости 
Број пољопривредних 

газдинставса 
Површина обрадивог 

земљишта 

15-18 година 0 0 

19-20 година 1 0,29 

21-24 године 0 0 

25-27 година 7 17,62 

28-30 година 13 23,38 

УКУПНО 21 41,29 
Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (2016. година). 

 Из табеле је видљиво да млади нису заинтересовани за пољопривреду, иако на 

подручју општине Лакташи имају све неопходне услове да се баве пољопривредом. 

Млади који се баве пољопривредом располажу са малим количинама обрадивог 

земљишта. 

Структура и величина пољопривредних газдинстава младих, није повољна за 

развијање конкурентне тржишно оријентисане производње, а посебно је неповољна за 

тржишну производњу житарица, док производња воћа и поврћа може бити исплатива и 

на мањим површинама. Основни проблем у производњи воћа и поврћа представља 

непостојање организованог система откупа и пласмана ових производа (задруге, 

откупни центри са мрежом откупних мјеста, хладњаче, прерађивачки капацитети и 

друго) који би обезбиједио повезивање произвођача и купаца на сталној основи. 

Тренутно, већина произвођача није у стању да задовољи захтјеве тржишта 

(континуирано снабдијевање купаца, испуњавање стандарда у погледу квалитета, 

паковања, здравствене исправности производа и слично). 

Млади пољопривредници у Лакташима могу користити подстицајна средства 

општине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, стручни рад 

са пољопривредним произвођачима, пољопривредне манифестације
25

, рад Удружења 

пољопривредника и друге активности и мјере које доприносе развоју пољопривредне  

производње.  

1.6. Рурална инфраструктура 
 

        За развој села и останак младих у њему веома је битан степен изграђености 

комуналне инфраструктуре. 

        Укупна дужина локалних и некатегорисаних путева до 2015. години износила је 

300 км, од тога 196,3 км локалних путева и 103,7 км некатегорисаних асфалтних 

путева. 

У периоду од 2010. до 2015. године асфалтирано је 14,514 км путева. 

Пресвлачење је обављено кроз Маглајaне на путу од цркве до излаза на пут Лакташи-

Србац у дужини од 5,006 км и у Јакуповцима у дужини од 3,181 км. 

                                                           
25

  Дани поља стрних жита, Дани поља кукуруза, Дани дегустације вина и Дани јагоде - Слатина. 
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       Водоснабдјевање на подручју општине обавља се организовано путем система и 

објеката водоснабдјевања и локалних водовода. У последње двије године изграђено је 

102,5 км водоводне мреже.  

        Снабдијевање електричном енергијом је редовно, међутим, повремено се дешава 

да дође до прекида у испоруци  јер су у највећем дијелу у питању надземни 

електроенергетски водови.  Подземни водови су само у Лакташима и планирано је да 

буду у индустријској зони у Александровцу. Постоје 2 трафостанице, а средњи напон 

је 20 кV.  

1.7. Друштвена инфраструктура на селу 
 

Квалитет живота на одређеном подручју одређује и развијеност друштвене 

инфраструктуре.  

У руралним дијеловима општине налазе се двије централне школе и пет 

подручних школа
26

 у којима су у школској 2014/2015. години наставу похађала 1.583 

ученика (42,65% укупног броја ученика на подручју општине). Школски објекти се 

налазе у релативно добром стању.
27

 У већини подручних школа не постоје 

фискултурне сале (изузев у Бошковићима), а у појединим подручним школама 

недостаје информатичка опрема.    

Културни догађаји у селима, могу се организовати у друштвеним домовима. На 

подручју општине Лакташи постоји 15 друштвених домова, који су у релативно 

добром стању. Санација се врши континуирано, а у периоду 2012-2014. година 

извршена је санација друштвених домова у Косјерову и Милосавцима и доградња 

друштвеног дома у Мрчевцима.  

За останак младих на селу нарочито је битно обезбједити услове за бављење 

спортом, као и разноврсна спортска дешавања. У руралним дијеловима општине 

постоји једна спортска дворана, шест фудбалских терена, седам вишенамјенских 

игралишта, два кошаркашка игралишта, седам фискултурних сала, три травната терена 

за мали фудбал (типа балон), а дјелује осам фудбалских клубова од којих се три 

такмиче у Другој лиги Републике Српске.  

Одређене захтјеве рурално становништво може ријешити у четири мјесне  

канцеларије (Трн, Слатина, Александровац и Лакташи). 

         Здравствена заштита становништва из руралних подручја обезбјеђена је путем 

ЈУ Дом здравља “Др Младен Стојановић“ Лакташи, који под просторним капацитетима 

обухвата: 

 

                                                           
26

  Централне: ОШ ''Холандија'' Слатина и ОШ ''Г.А. Папандреу'' Александровац. 

        Подручне школе: Бошковићи и Јаружани (централна школа Слатина), Кришковци и Клашнице 

(централна школа Лакташи) и Гламочани (централна школа Трн).  
27

  У Клашницама је изграђена  нова школа у коју је уложено око 700.000 КМ, а планира се доградња још 

двије учионице и фискултурне сале. 
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1. Централне зграде Дома здравља у којима су смјештени: 10 тимова породичне 

медицине, лабораторијска, ртг дијагностика, КЦЗ амбуланте (педијатријска, 

гинеколошка), хитна медицинска помоћ, едукативни центри, узв дијагностика, 

управа и све техничке службе на нивоу дома здравља (одржавање, возни парк 

итд.) 

2. Теренске амбуланте и то: 

1. Амбуланта у насељу Трн - 3 Тима породичне медицине, ЦБР центар 

2. Амбуланта у Слатини - 1 Тим породичне медицине, стоматолошка 

ординација 

3. Амбуланта у Кришковцима - 1 Тим породичне медицине 

4. Амбуланта у Александровцу - 1 Тим породичне медицине, изнајмљена 

стоматолошка ординација 

 

         Дом здравља скоро сваке године континуирано врши одређене грађевинске 

захвате у циљу одржавања објеката и инфраструктуре у добром стању, али и поред 

напора поједини објекти су толико застарјели да свако улагање постаје неисплативо. 

Међутим, због потребе становништва за здравственом заштитом и чињенице да Дом 

здравља настоји да здравствену заштиту пружа на веома високом новоу за све 

становнике континуирано се улаже у такве објекте, те је тако планирана и изградња 

амбуланте породичне медицине у насељу Кришковци, а у процедури је припрема 

одговарајуће документације за изградњу. Изградња ће се вршити уз помоћ, односно из 

дијела средстава по основу програма Министaрства здравља, а други дио општине 

Лакташи и Дома здравља. 

        Веома је битан однос младих према животној средини. Већина младих људи данас 

има веома слабо развијену свијест о заштити и очувању животне средине. На подручју 

општине Лакташи дјелују два еколошка друштва: “Еколошко друштво Канаринац“ и 

“Еколошко друштво Слатина”. На појединим подручјима не постоји организован одвоз 

смећа, као ни корпе, контејнери, канте за отпад и специјални контејнери за одлагање 

отпада за рециклажу.  Недовољан је број едукација, семинара, курсева и радионица на 

тему заштите и очувања животне средине и правилне употребе хемијских средстава у 

пољопривредној производњи. Ипак, Општина Лакташи је препознала значај и важност 

енергетске ефиканости и стварања предуслова за одрживи енергетски развој. Трудимо 

се да развијемо свијест јавности о значају одрживог развоја јер ћемо само на тај начин 

бити у могућности дугорочно осигурати бољи животни стандард за будуће генерације. 

Такође, израђен је Акциони план одрживог енергетског развоја Општине Лакташи. 

Акциони план одрживог енергетског развоја (Sustainble Energy Action Plan- SEAP) је 

кључни документ Споразума начелника, који показују начин на који ће се испунити 

обавезе преузете његовим потписивањем, од стране локалних власти. Овај Акциони 

план је кључни документ, који показује како ће локална власт постићи смањење 

емисије CO2  за 20%  до 2020. године. 

 

 

 

 



Стратегија омладинске политике општине Лакташи 

                                                

   

14 
 

1.8. Проблеми младих на селу  
 

Проблеме и потребе младих у свим сеоским насељима наше локалне заједнице 

карактерише иста или слична економско-социјална слика. Дјеца и омладина су 

најзначајније циљне групе нашег друштва и будући развојни потенцијал локалне 

заједнице. Демографска слика села указује на континуитет у смањењу броја дјеце и 

омладине, те су статистички показатељи о негативном природном прираштају 

забрињавајући. У потрази за бољим и квалитетнијим условима живота све више 

младих и младих породица напуштају сеоска подручја.  

Основни проблеми младих на селу су:  

1. Запошљавање:  

Немогућност проналаска посла у струци, рад на црно без уписаног радног 

стажа, неадекватна стручна спрема (незавршена средња школа) која отежава 

запослење или покретање властитог бизниса, ниске плате су највећи проблем 

популације младих. Млади из руралних дијелова општине најчешће нису 

конкурентни на тржишту рада (немогућност усавршавања кроз похађање 

курсева, семинара, недостатак информација и сл.). Информатичка писменост 

је на нижем нивоу с обзиром да неки дијелови општине нису покривени 

сигналом за интернет, те је информисаност на нижем нивоу.  

 

2. Недостатак инфраструктуре:  

Недостатак комуналне инфраструктуре (неадекватно водоснабдјевање, 

канализациона мрежа), недовољан квалитет и изграђеност путне мреже, 

сеоски домови нису атрактивни (не постоје садржаји који би привукли 

младе, не постоје вртићи у руралним подручјима, отежана комуникација са 

центром општине (мали број полазака аутобуса, неусловни аутобуси, 

непридржавање реда вожње) и недовољан број игралишта.  

Поражавајућа је и чињеница да дјеца и омладина из реда националних мањина и 

тешког имовинског стања, често нису у могућности да редовно похађају наставни 

процес, јер су удаљени од школа, а њихове породице нису у могућности да им 

обезбједе превоз до школе. 

3. Недостатак друштвених садржаја:  

Недостатак друштвених садржаја и простора за реализовање програмских 

активности значајно утиче на социјализацију дјеце и омладине. Програми за 

квалитетно провођење слободног времена младих се организују повремено 

или по пројекту. Млади у руралним подручјима су тешко покретљиви те не 

постоје иницијатори програма који би се континуирано спроводили. Уочен 

је недостатак садржаја за квалитетно провођење слободног времена те је 

Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи кроз два пројекта обезбједио 

изградњу спортско-рекреативних садржаја, теретане на отвореном у 
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Лакташима и  Маховљанима. Група младих из Трна изградила је парк за 

вјежбање Streetworkout (теретана на отвореном)
28

.  

Центар за развој омладинске политике (ЦеРОП) из Александровца на 

иницијативу младих покренуо је пројекат ''Уређење спортских терена за младе на 

територији општине Лакташи''. Због ограничених финансијских средстава активности 

су биле усмјерене на замјену и реконструкцију спортских реквизита (за фудбал, 

одбојку, кошарку), уређење површина, освјетљавање (постављање рефлектора, замјена 

дотрајалих), и постављање заштитних мрежа. Активности су реализоване у: Косјерову, 

Друговићима, Ријечанима, Лакташима, Кољанима, Деветини, Јакуповцима, 

Кришковцима, Папажанима и  Маховљанима. 

4. Информисаност:  

Слаба информисаност младих на селу је један од разлога њихове 

пасивности. Мали број прикључака на интернет, а  поједина села уопште 

немају прикључак, недостатак локалних новина – омладинских билтена и 

огласних табли у селима, су такође један од разлога њиховог неактивизма.  

У циљу задржавања становништва, првенствено дјеце, омладине и младих 

породица у руралним подручјима, приоритет је побољшање услова живота, 

успостављање друштвених садржаја, програмских активности, омогућавање 

доступности садржаја за које су заинтересовани, стварање услова за упознавање 

различитих историјских и културних вриједности, те стварање услова за квалитетно 

провођење слободног времена.  

1.9. Социјална и здравствена заштита 
 

Основни социјални проблеми младих су незапосленост, неријешено стамбено 

питање и сиромаштво што за посљедицу има социјалну искљученост и одбацивање 

друштвених вриједности. Управо то је добра подлога за појаву овисности, криминала, 

малољетничке делинквенције и других асоцијалних облика понашања.  

Социјални проблеми младих се могу сврстати у неколико група, као што су: 

1. Проблеми породично-правне природе и родитељства;  

2. Проблеми младих са инвалидитетом; 

3. Проблеми младих без родитељског старања (млади под старатељством); 

4. Здравствени проблеми младих и др.  
 

На подручју општине Лакташи значајну улогу у рјешавању ових проблема има 

ЈУ Центар за социјални рад.  

Задњих година регистрован је повећан број младих брачних парова који подносе 

захтјеве за регулисање поремећених породичних односа и захтјеве за покушаје мирења 

                                                           
28

 Активности на изградњи Streetworkout (теретане на отвореном) подржала је Општина Лакташи, ЈУ 

Спортска дворана Лакташи, Савјет МЗ Трн, привредници са подручја МЗ Трн, мјештани и омладина. 
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који претходе разводу брака. Поред напријед наведених социјалних проблема који су 

основни узроци развода бракова, може се констатовати да млади потпуно неспремно 

заснивају брачне заједнице. Не постоји савјетодавни систем који би радио са младима 

прије ступања у брак и превентивно дјеловао у случају раних неспоразума и првих 

проблема у брачним заједницама.  

Проблеми са којима се срећу млади са инвалидитетом су постојање 

архитектонских баријера у образовним, културним, здравственим и спортским 

објектима. ЈУ Центар за социјали рад бави се активностима обезбјеђивања разних 

помагала (моторних колица) и техничких апарата (телефон, интернет) кроз донације и 

сарадњу са невладиним организацијама у циљу социјалног укључивања инвалидних 

особа у руралним мјестима, као и посредовањем у њиховом запошљавању. 

ЈУ Центар за социјални рад Лакташи пружа подршку изједначавању могућности 

дјеце и омладине са сметњама у развоју. Право на подршку у изједначавању 

могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју имају дјеца и омладина са 

физичким, менталним, чулним или комбинованим сметњама у развоју код којих је 

извршена процјена потреба и усмјеравања дјеце и омладине, а која су послије завршене 

основне школе, а најкасније до 30. године живота, укључена у процес образовања, а то 

право могу остварити по другом основу. Ово право се остварује у виду накнада за: 

трошкове смјештаја, превоза у висини мјесечне карте. У школској 2014/2015. години 

ово право је остварило 11 корисника, а утрошено је 18.756 КМ. 

Основни проблеми младих особа без родитељског старања су стамбено 

збрињавање и запослење. У општини Лакташи постоји стан ЈУ Центра за социјални 

рад у којој млади који напуне 18 година и заврше школовање могу боравити до свог 

потпуног осамостаљења. 

Према подацима ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић'' Лакташи број 

пријављених пацијената од 16 до 30 година на територији општине је 7.405. Према 

учесталости оболијевања и посјета амбулантама породичне медицине ради се о 

популацији са најмањим постотком прегледа. Најчешћа обољења регистрована у Дому 

здравља су акутно запаљење ждријела, акутна инфекција горњег дијела за дисање, 

акутно запаљење крајника, акутно запаљење носног дијела ждријела, поремећено 

варење, пролив и желудчано-цријевно запаљење, акутно запаљење душика, акутно 

запаљење синуса, запаљење мокраћне бешике и поремећај вида. Број пацијената 

између 15 и 30 година који су у протеклих 5 година обољели од полно преносивих 

болести је: 1 случај у 2012. години, 1 случај у 2013. години, док у 2014., 2015. и 2016. 

години није пријављен ниједан случај.
29

  

За правовремено сузбијање и превазилажење проблема малољетничке 

деликвенције неопходна је сарадња на релацији родитељи–школа–здравствене 

установе–полицијска станица–ЈУ Центар за социјални рад. Према извјештајима 

Полицијске станице Лакташи, кривично дјело крађа и тешка крађа је најучесталије 

кривично дјело код малољетника, а може се рећи да је у поређењу са 2014. годином, у 

2015. години дошло до смањења броја кривичних дјела са двадесеттри у 2014. години, 

на дванаест у 2015. години. Малољетним лицима се изричу судске мјере, као што су: 

                                                           
29

 Извор: подаци ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи, април 2016. године. 
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судски укор, појачан надзор родитеља, појачан надзор ЈУ Центар за социјални рад, те 

мјера упућивања у васпитно поправни дом. Најчешће изречена судска мјера према 

малољетним лицима са општине Лакташи у 2015. години је појачан надзор ЈУ Центар 

за социјални рад. 
30

 

У циљу превенције, ЈУ Центар за социјални рад Лакташи одржава редовне 

контакте и сарађује са Полицијском станицом и основним школама са подручја 

општине Лакташи с циљем раног откривања девијантног понашања, благовременог 

дјеловања и третмана дјеце која спадају у ризичну групу. 

  

1.10. Образовање 

1.10.1. Предшколско образовање  

 

Предшколско васпитање и образовање представља најважнији облик 

образовања, а доступност и квалитет предшколског васпитања и образовања су веома 

важни за младе породице. Институционалним предшколским васпитањем и 

образовањем на подручју општине Лакташи бави се ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Лакташи у чијем саставу дјелују два вртића: ''Принцеза 

Катарина Карађорђевић'' у Лакташима и вртић ''Звјездица'' у Гламочанима. Установа је 

почела са радом 1982. године.  

Данас је рад ове предшколске установе организован у два намјенски изграђена 

објекта у којим су стално запослена 44 радника. У дјечијем вртићу ''Принцеза Катарина 

Карађорђевић'' у Лакташима рад се одвија у пет вртићких и двије јасличке групе, а у 

дјечијем вртићу ''Звјездица'' у Гламочанима рад се одвија у четири вртићке и двије 

јасличке групе. Капацитет установе у просјеку је био 282 мјеста колико је дјеце било 

уписано у радној школској 2014/2015. години. Укупно у неком од облика 

предшколског васпитања и образовања у установи је боравило 399 дјеце или 23,84%. 

На листи чекања тренутно чека само двадесетак дјеце јасличког узраста, док за старије 

вртићке групе нема заинтересованих. У 2015. години на вртић је чекало и по 150-оро 

дјеце. На смањење листе чекања утицао је већи пријем дјеце у прошлој години (у јуну 

мјесецу 2015. године на редовном конкурсу примљено је 76 дјеце).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Информација о стању малољетничке деликвенције на подручју општине Лакташи у 2015. години. 
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Табела 4. Упоредни преглед броја дјеце обухваћене предшколским васпитањем на   

подручју општине за период 2012/2015. године 

Година 
Број дјеце у 

општини 

Број дјеце у 

редовном 

програму 

Број дјеце 

укључене у 

програм 

играонице 

Укупно % 
Број 

запослених 

2012 1809 354 75 429 23,71 43 

2013 1800 348 93 441 24,5 43 

2014 1708 305 109 414 24,23 44 

2015 1674 275 117 392 23,41 44 

Извор: ЈУ Центар за предшколско образовање Лакташи. 

Објекти су обновљени и прилагођени потребама корисника, али њихов 

капацитет не дозвољава формирање већих вртићких група. Закон о предшколском 

васпиатању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 79/15) 

прописао је број дјеце у васпитним групама, те постоји потреба за проширењем 

капацитета постојећих вртића и изградња нових објеката за предшколско васпитање и 

образовање посебно у руралним подручјима.  

На подручју општине Лакташи поред ЈУ Центар за предшколско васпитање и 

образовање Лакташи, дјелују  и два приватна вртића Јаслице ''Happy planet'' у Трну и 

Клуб за дјецу  ''Радост'' у Јакуповцима.  Вртић – Јаслице „Happy planet“ Трн је почео са 

радом 2012. године. У  свом саставу има двије групе: јасличку и мјешовиту. 

 

  Табела 5. Вртић Јаслице '' Happy planet“ Трн 

Година Број група Број дјеце Број запослених 

2012 2 11 3 

2013 2 27 4 

2014 2 24 3 

2015 2 22 3 

                     Извор података: Вртић Јаслице '' Happy planet“ Трн 

Клуб за дјецу ''Радост'' Јакуповци основан је у септембру 2014. године. Васпитно–

образовни рад се одвија према Програму предшколског васпитања и образовања 

Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске. Рад се одвија у двије 

васпитне групе: мјешовита јасличка група и мјешовита вртићка група.  
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  Табела 6. Клуб за дјецу „Радост'' Јакуповци 

Година Број група Број дјеце Број запослених 

2014 2 38 5 

2015 2 38 5 

   Извор података: Клуб за дјецу ''Радост'' Јакуповци 

УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи је невладина, непрофитна 

организација која од 2010. године обезбјеђује додатне услуге из области образовања, 

социјалне и здравствене заштите на подручју општине Лакташи. У оквиру Центра 

проводе се алтернативни програми предшколског васпитања и образовања дјеце 

узраста од три до шест година која нису обухваћена институционалним облицима 

предшколског васпитања и образовања с циљем повећања обухвата дјеце 

предшколским васпитањем и образовањем. Алтернативни програми предшколског 

васпитања и образовања проводе се и у руралним подручјима у Маглајанима, 

Маховљанима, Косјерову, Љубатовцима, Папажанима, Друговићима, Кришковцима, а 

број дјеце варира у зависности од броја локација на којима је реализован програм. 

Табела 7. Број дјеце која су укључена у предшколски програм по локацијама и 

годинама  

Година 

Укупан број 

дјеце 

укључен у 

програм 

ЦДМП 

Лакташи 

Број дјеце у 

централним 

просторијама ЦДМП 

Лакташи 

Број дјеце у 

Слатини и 

Бошковићима 

Број дјеце у 

руралним 

срединама 

2012 136 88 48 / 

2013 223 80 54 99 

2014 276 96 42 138 

2015 169 73 38 58 

 Извор податка: УГ Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи 

 УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи у оквиру својих редовних 

програма организује часове Одговорног родитељаства и програм Психо-социјалне 

подршке  за родитеље полазника Предшколског програма, те Школу за труднице. 
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     Табела 8. Редовне програмске активности 

Година 

Часови 

одговорног 

родитељства 

Савјетовалиште Школа за труднице 

2012 27 3 9 

2013 49 56 4 

2014 42 38 6 

2015 30 63 - 

       Извор података: УГ Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи 

1.10.2. Основно образовање  

 

Према подацима о броју ученика уписаних у основне школе на подручју 

општине Лакташи у периоду 2010/2011–2014/2015. школске године можемо 

констатовати стално опадање броја ученика у руралним у односу на број ученика у 

урбаним подручјима, што је највећим дијелом везано за негативне тенденције у 

кретању броја становника на овим подручјима (табела 9).  

Табела 9. Број ученика по школама у периоду 2010/11 - 2014/15. школске године. 

Р. 

БР. 

ОСНОВНА ШКОЛА-

ПОДРУЧНА ШКОЛА 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Индекс 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/6x100) 

1. 

ОШ ”МЛАДЕН 

СТОЈАНОВИЋ” 

ЛАКТАШИ 

1.316 1.290 1.279 1.284 1.305 101,64 

 ЦШ ”М. Стојановић” Лакташи 821 813 801 788 806 102,28 

 ПО Кришковци 210 182 171 169 171 101,18 

 ПО Клашнице 275 295 307 327 328 100,31 

2. 
ОШ “ХОЛАНДИЈА” 

СЛАТИНА 
493 479 457 447 433 96,89 

 ЦШ “Холандија” Слатина 314 305 299 290 279 96,21 

 ПО Бошковићи 167 162 145 144 146 101,39 

 ПО Друговићи 12 12 13 13 12 92,31 

3. ОШ ”Г. А. ПАПАНДРЕУ” 585 569 554 554 552 99,64 
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АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 
ЦШ ”Папандреу”    

Александровац 
585 569 554 554 552 99,64 

2. 
ОШ ”ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ” ТРН 
1.161 1.155 1.149 1.152 1.133 98,35 

 
ЦШ ” Д. Максимовић” 

Трн 

1.140 1.130 1.110 1.109 1.079 97,29 

 ПО Гламочани 21 25 39 43 54 125,58 

У К У П Н О 3.555 3.493 3.439 3437 3.423 99,59 

Извор: Евиденција одјељења за привреду и друштвене дјелатности и Информација о стању у области 

основног образовања 

На уписном подручју ОШ ''Холандија'' Слатина константно се смањује број 

уписане дјеце, а основни разлози оваквог кретања највећим дијелом су везани за 

негативне тенденције у кретању броја становника на овим подручјима, што утиче на 

све теже испуњавање услова за рад преосталих подручних школа и обезбјеђивање 

норме садашњем броју запослених просвјетних радника.  

Стање школских објеката на подручју општине Лакташи је на задовољавајућем 

нивоу. Протеклих година извршена је санација и уређење простора намјењених 

основном образовању. Функционално опремање објеката у цјелини или дијелом 

односило се најчешће на изградњу и санацију фискултурне сале, санацију крова, 

мијењање дотрајале столарије, кречење просторија, уређивање санитарног чвора, 

санација постројења и инсталација за гријање и слично.  

У централним основним школама у Трну и Лакташима евидентиран је 

недостатак школског простора, а недовољна функционалност и опремљеност 

подручних школа у Кришковцима и Друговићима умањује могућност остваривања 

квалитетнијег образовања. Школски објекат у Клашницама са завршеном првом фазом 

изградње омогућио је дјелимично растерећење објекта централне школе у Лакташима. 

Недостаје фискултурна сала и предвиђен број учионица што би требало бити ријешено 

кроз реализацију друге фазе изградње.  

Школски намјештај у централним школама је на задовољавајућем нивоу, док је 

у већини подручних школа, усљед дуготрајног кориштења, у лошијем стању и требало 

би наћи могућност набавке и замјене новим функционалним намјештајем. У појединим 

основним школама уочен је недостатак школског прибора.  

Поред редовног основног образовања у основним школама се организује и рад 

са ученицима са сметњама у психичком и физичком развоју и постижу се добри 

резултати. Посебно је усмјерена пажња на рад са дјецом са проблемима у понашању, 

ученицима из сиромашних породица, ученицима изложеним насиљу, у чему је значајна 

сарадња са другим институцијама. Остварена је одговарајућа сарадња са јавним 

установама и удружењима кроз провођење различитих пројеката и предавања 
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едукативног карактера уз активно учешће ученика одговарајућег узраста, усмјерених 

на психосоцијални развој младих.  

Неопходно је наставити са изградњом и опремањем капацитета у подручним 

школама, са осавремењавањем образовног процеса у свим основним школама који ће 

омогућити постизање бољих резултата, виши ниво знања и самосталност ученика. За 

иновирање образовања потребно је обезбиједити услове и недостајућу опрему у свим 

школама. Потребно је пратити и подржавати нове методе у извођењу наставе (настава 

ван школског простора и слично), а које су прихватљиве новим генерацијама.  

1.10.3. Средњошколско и високо образовање  

 

Средњошколско образовање млади са подручја општине Лакташи стичу у 

средњим школама у Бањој Луци и Градишци. Тачан број студената са подручја 

општине Лакташи који студирају на Универзитетима у Републици Српској, Босни и 

Херцеговини, земљама бивше Југославије и земљама Европске уније тешко је 

утврдити. У Републици Српској постоје три институционална нивоа стипендирања 

студената: Фондација др Милан Јелић, Министарсво просвјете и културе у Влади 

Републике Српске и локални ниво – општине.  

Право на стипендирање на основу важеће Одлуке
31

 остварују ученици средњих 

школа са подручја општине Лакташи, који се редовно школују у средњошколским 

установама у земљи и иностранству. Категорије стипендиста у средњошколском 

образовању су: носиоци дипломе Вук Караџић, дјеца РВИ-а од I до IV категорије, дјеца 

палих бораца, талентовани ученици, те ученици са одличним успјехом у свим 

разредима средње школе.  

Право на стипедирање на основу важеће Одлуке
32

 остварују студенти Првог 

циклуса студија који се редовно школују на високошколским установама у земљи и 

иностранству. Категорије стипендиста у високом образовању су: редовни студенти 

прве године са одличним успјехом у свим разредима средње школе, таленти, дјеца 

РВИ-а  I до IV категорије, дјеца палих бораца, студенти који имају увјерење ЈУ Центра 

за социјални рад (стање социјалне потребе), студенти без оба родитеља, студенти 

самохраних родитеља, студенти из породице са четворо и више дјеце, редовни 

студенти друге и виших година. 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Одлука о додјели стипендија ученицима средњих школа (''Службени гласник општине Лакташи'', број: 

9/13 и 11/15). 
32

 Одлука о додјели стипендија студентима Првог циклуса студија (''Службени гласник општине 

Лакташи'', број: 11/12 и 11/15) 

 



Стратегија омладинске политике општине Лакташи 

                                                

   

23 
 

    Табела 10.  Списак средњих школа и број ученика уписаних у први, други,      

трећи и четврти разред са подручја општине Лакташи 

 

Р.бр. ШКОЛА 
I 

РАЗРЕД 
II 

РАЗРЕД 
III 

РАЗРЕД 
IV 

РАЗРЕД 
УКУПНО 

1. ГИМНАЗИЈА 32 29 26 42 129 

2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 81 73 67 29 250 

3. ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 13 11 7 15 46 

4. ЕКОНОМСКА ШКОЛА 36 40 42 39 157 

5. 
МУЗИЧКА ШКОЛА 

„ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“ 
2 2 1 3 8 

6. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 36 39 43 39 157 

7. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 18 25 18 21 82 

8. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 21 37 30 27 115 

9. 

УГОСТИТЕЉСКО 

ТРГОВИНСКО 

ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 

13 9 7 11 40 

10. 
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 

“ЉУБИША МЛАДЕНОВИЋ“ 
0 5 2 4 11 

11. ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 34 31 19 13 97 

12. 
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР  

“ГЕМИТ-АПЕИРОН“ 
5 9 3 6 23 

13. 
КАТОЛИЧКИ ШКОЛСКИ 

ЦЕНТАР 
0 0 0 7 7 

14. 
ШКОЛА УЧЕНИКА У 

ПРИВРЕДИ 
21 19 26 9 75 

 УКУПНО 312 329 291 265 1197 

    Извор: Бањалучке средње школе 

На основу добијених података од 14 средњих школа у граду Бањој Луци, број 

ученика који похађају средњу школу а који имају пребивалиште на територији 

општине Лакташи је 1.197. Највећи број ученика школује се у Техничкој школи, њих 

250, затим у Економској и Пољопривредној школи по 157 ученика и Гимназији 129 

ученика. 

Табела 11. Број стипендиста и средства 

Година Студенти Средњошколци Укупно Средства 

(КМ) 

Помоћ у 

школовању 

 ж м укупно ж м укупно ж м укупно   

2012 221 94 315 79 52 131 300 146 446 303.440,00 8.296,40 

2013 173 68 241 80 50 130 253 118 371 277.940,00 4.830,00 

2014 130 59 189 75 38 113 205 97 302 141.580,00 4.500,00 

2015 152 64 216 75 41 116 227 105 332 158.560,00 3.000,00 

2016 143 58 201 68 37 105 211 95 306 165.990,00 3.000,00 
Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Информације о стипендирању ученика и студената са 

подручја општине Лакташи  
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У табели бр. 11 је видљиво да се од 2012. године смањио износ средстава намјењен за 

стипендије ученика што је утицало на промјену критерија стипендирања, а самим тим 

и на смањење броја стипендиста.  

Табела 12. Структура стипендираних студената по факултетима за школску 

2015/2016 

 

Назив факултета 

Пол 

женски 

Пол 

мушки 

 

Укупно 

Остали факултети 30 21 51 

Филозофски факултет 24 1 25 

Економски факултет 23 3 26 

Правни факултет 14 6 20 

Пољопривредни факултет 7 4 11 

Медицински факултет 4 14 18 

Архитектонско-грађевински факултет 5 3 8 

Технолошки факултет 5 2 7 

Природно-математички факултет 17 4 21 

Академија умјетности 3 5 8 

Факултет физичког васпитања 0 2 2 

Шумарски факултет 0 1 1 

Електро-технички факултет 2 1 3 
Извор:  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

      Графикон 9. Структура стипендираних студената по факултетима         

за школску 2015/16. годину 

 

                        Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

1.11. Спорт  
 

Спорт на подручју општине Лакташи има дугогодишњу традицију. Удружење 

спортиста је кровна организација у области спорта. Удружење је основано с циљем 

потребе ширења базе аматерског спорта и координирања активности на развоју и 

омасоваљавању спорта на подручју општине Лакташи. Активности удружења 

усмјерене су на: пружање стручне помоћи клубовима, организацију такмичења, бригу 

о здравственој заштити спортиста и такмичара, побољшање кадровске оспособљености 

клубова, те ширење базе спорта и физичке културе.  
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Према подацима Удружења спортиста, у 2009. години било је активно око 2.000 

спортиста окупљених у 27 спортских колектива. Данас, Удружење спортиста окупља 

34 спортска клуба у чијем саставу се налази више од 2.600 спортиста, који се такмиче у 

разним спортским гранама и категоријама, од пионира до сениора. Укупан број 

спортиста се у периоду од 2009. до 2016. године повећао за 30%, а број клубова за 

25,93%. Клубови се такмиче у лигама од општинске до премијер лиге БиХ. Највећи 

број чланова имају спортски клубови из области фудбала, а број спортиста се повећао у 

одбојци, рукомету, џудоу и осталим спортовима. Спортисти општине Лакташи су 

носиоци златних, сребрних и бронзаних медаља на првенствима РС, БиХ, Балканским 

и Свјетским првенствима.  

Заступљеност спортова је разноврсна и у складу је са постојећим намјенским 

објектима, спортском опремом и реквизитима, те материјалном подршком.  

Преглед спортских клубова (34) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортским активностима у клубовима бави се 2.500 спортиста млађих од 30 година 

у различитим категоријама и то:  

  Сениори  (преко 18 година) – 500 такмичара, 

  Јуниори (од 16 до 18 година) – 250 такмичара, 

  Кадети  (од 14 до 16 година) – 250 такмичара, 

  Пионири (од 10 до 14 година) – 300 такмичара, 

  Спортске школе и Пјетлићи  (до 10 година) – 1250 младих спортиста. 

 

- Фудбал (9 клубова): ФК ''Лакташи'', ФК ''Слога'' Трн, ФК ''Жупа'' Милосавци, ФК ''Поткозарје'' 

Александровац, ФК ''Младост'' Гламочани, ФК ''Милан'' Косјерово, ФК ''Борац'' Маглајани, ФК ''Тамарис'' 

Мрчевци, ФК ''Црни Врх'' Јаружани1; 

-Борилачки спортови (7 клубова): ЏК ''Лакташи'' Лакташи, ЏК ''Полицајац'' Лакташи, ЏК Вања Мандић'' 

Лакташи, Карате клуб ''Нипон'' Александровац, КБК ''Круна'' Трн, КБС ''Вук'' Лакташи, ''Теквондо клуб 

Бобић'' Клашнице; 

-Кошарка (3 клуба): КК ''Игокеа'' Александровац, ЖКК ''Игокеа''Александровац, Кошаркашки клуб 

Лакташи; 

-Одбојка (3 клуба): ОК ''Слатекс'' Слатина, ЖОК ''Лакташи'' Лакташи, ОКИ ''Лакташи'' Лакташи; 

- Рукомет (2 клуба): Омладински рукометни клуб Лакташи, Женски рукометни клуб Лакташи; 

- Ауто – мото спорт (2 клуба): Ауто клуб ''Ретро'' Лакташи, Мото клуб ''Шкорпион'' Маховљани 

- Пливање (1 клуб): Пливачи клуб ''Делфин'' Лакташи; 

- Ронилачки спорт (1 клуб): Ронилачки клуб ''Гњурац'' Лакташи; 

- Гимнастика (1 клуб): Гимнастички клуб ''Салто''; 

- Планинарско - еколошки (1клуб): ПЕК ''Козара'' Лакташи; 

- Спортски риболов (1 клуб): Спортско риболовно друштво ''Врбас'' Лакташи; 

- Лов (1 клуб): Ловачко удружење ''Козара'' Лакташи 
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 Од укупног броја активних клубова (34), један је професионалан (КК ''Игокеа''), 

а остали припадају аматерском спорту. Највише су заступљени фудбалски клубови, а 

највећи број спортских  клубова дјелује у Лакташима (15) и Александровцу (4). Битно 

је нагласити да три клуба у колективним спортовима (по један у рукомету, кошарци и 

одбојци) окупљају женску популацију.
33

 Са спортистима тренутно ради 60 тренера са 

различитим лиценцама. Треба споменути да се још увијек активно бави спортом 60 

ветерана. Посебно су значајни рекреативни програми – аеробик, пилатес, фитнес и 

крос фит, који утичу на побољшање здравља. 

Добри резултати спортиста и спортских клубова, посебно у колективним 

спортовима, утичу на популаризацију спорта међу младима. Такође, утичу и добри 

резултати у колективним спортовима, посебно резултати КК ''Игокеа'' која се такмичи 

у Премијер лиги БиХ и у регионалној АБА лиги; ЖОК Лакташи који се такмичи у 

Првој лиги РС, као и успјеси појединаца из кик-бокс клуба ''Круна'' Трн и џудо клуба 

''Лакташи'', пливачког клуба ''Делфин'' и других појединаца на домаћој и међународној 

сцени. Најуспјешнији професионални спортски колектив је КК ''Игокеа'', 

Александровац, који је у сезони 2013/2014. године освојио прво мјесто у регионалној 

АБА лиги и КУП БиХ. 

 Општина Лакташи располаже значајним бројем објеката за такмичарско и 

рекреативно бављење спортом, који се првенствено налазе уз основне школе, а користе 

се за активности физичке културе и спорта школске омладине и за одвијање спортских 

такмичења.  На подручју општине постоје сљедећи спортски објекти:
 34 

 Јавна установа ''Спортска дворана'' Лакташи најзначајнији је спортски објекат 

на подручју општине Лакташи. Референтни је спортски објекат за одржавање 

такмичења највишег ранга. Своје услуге пружа свим заинтересованим 

чланицама Удружења спортиста који користе спортску дворану (велику и малу 

салу), свлачионице, ВИП салон, нус просторије, реквизите које посједује за 

одржавање тренинга, манифестација те одигравање утакмица. Термини за 

одржавање тренинга, манифестација и одигравање утакмица су усаглашени 

мјесечно у складу са потребама клубова, као и кориштење теретане која ради у 

склопу спортске дворане. 

 Спортска дворана у Александровцу са условима за висок ниво такмичења 

(трибине, семафори, видео бим и др.), 

 фискултурне сале при основним школама (Лакташи, Трн, Слатина и 

Кришковци) и двије сале за џудо спорт у Лакташима, 

 кошаркашки терени у Лакташима (два), Трну (два у склопу ОШ), 

Александровцу, Слатини и Маховљанима (терен са једним кошем), 

 фудбалски стадиони са трибинама у Лакташима, Милосавцима, Трну, 

Александровцу, Гламочанима и Маглајанима, те без трибина у Косјерову,    

 затворени базен у Лакташима,  

 затворени спортско-рекреациони центри у Клашницама и Александровцу (два 

балона - травнати терени за мали  фудбал),   

 простори за фитнес у Трну и Александровацу и теретана у Лакташима, 

                                                           
 
34

  Преузето уз измјене из документа Социо-економска анализа стања општине Лакташи, Лакташи, 2013. 

године. 
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 вишенамјенска игралишта у Петошевцима, Јаблану, Кришковцима, Лакташима, 

Бакинцима, Шушњарима и Трну (изграђена у 2006. и 2007. години). 

 

Изградња нових спортских капацитета и њихова територијална дисперзија 

омогућиће масовније и свеобухватније бављење спортом. Неопходно је стварање 

услова за развој свих спортских дисциплина. Посебно је битна изградња базена са 

одговарајућим стандардима, како би пливачки таленти добили добре услове за 

квалитетан рад.  

Општина је у 2008. години почела изградњу спортске дворане, а иста је 

стављена у функцију 2010.
35

 Дворана је смјештена у овиру Спортско-рекреативног 

центра дефинисаног Регулационим планом с десне стране пута Лакташи - Србац, 

готово у самом центру Лакташа. Капацитет дворане је преко 3.000 сједећих мјеста. 

Објекат спортске дворане
36

 обухвата:  централну салу у којој је могуће организовати 

такмичења из свих дворанских спортова, помоћну салу за тренинге, четири 

свлачионице, свлачионицу за службено особље, амбуланту, канцеларије за управу 

дворане и спортске клубове, те пословне просторе са пратећом инфраструктуром за 

различите намјене.  

У Спортској дворани у Лакташима организовани су бројни спортски догађаји: 

отварање Спортске дворане – кошаркашка утакмица Игокеа - Панатенаикос, Ноћ 

шампиона – ревија боксерских мечева, Међународни џудо турнир ''Лакташи ОПЕН'', 

Европско кадетско првенство у мушкој одбојци (април 2013. године), завршница АБА 

лиге – „final four“ (април 2013. године), пријатељска кошаркашка утакмица 

репрезентације Србије и Украјине и други спортски догађаји међународног, 

републичког и регионалног карактера. 

У сарадњи са Јавним установама и удружењима спортска хала се поред 

одржавања спортских манифестација користи и за одржавање културних и привредних 

манифестација, разних сајмова, форума, семинара као и одређених видова едукативно 

– образовних активности.  

 
                                                           
35

 За финансирање изградње спортске дворане, општина Лакташи је, као прва општина у БиХ, емитовала 

општинске (муниципалне) обвезнице у укупном номиналном  износу  од 10.000.000 КМ на период од 

шест година и годишњу каматну стопу од 5,75%, те полугодишњи обрачун и исплату главнице и 

камате. Додатна средства за финансирање инвестиције обезбједиће се из Буџета општине Лакташи и 

РС. 
36

 Бруто стварна грађевинска површина објекта износи 7.323 m², а нето стварна гређевинска површина 

унутар дворане износи 6.882,76 m².   
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У омасовљавању спорта посебна пажња се поклања развоју школског спорта 

кроз рад са младима у основним школама, учешћу младих спортиста на спортским 

камповима, те организовању такмичења у основним школама у кошарци, одбојци, 

фудбалу, рукомету и атлетици. За популаризацију спорта и откривање младих талената 

посебно је значајна школа кошарке, те подмладци фудбалских и кошаркашких клубова. 

На подручју општине Лакташи одржава се значајан број спортских манифестација. На 

традицоиналном избору спортисте године који се одржава у децембру, награђују се 

најбољи такмичари у различитим категоријима. Признања се додјељују и најбољем 

спортском колективу, спортском раднику и тренеру, а начелник општине, организује 

пријем за све перспективне спортисте до 18 година.  

Значајна средства из буџета локалне заједнице издвајају се за рад и 

функционисање Јавне установе Спортска дворана Лакташи. Подршка раду Удружења 

спортиста општине Лакташи и спортских клубова дефинише се Програмом 

финансирања спорта и физичке културе. 

 

     Графикон 10. Издвајања за спорт из буџета општине у периоду 2011-2015. 

године     

   

Стање у области спорта на подручју општине Лакташи карактерише: велики 

број клубова, спортиста, тренера и спортских радника у различитим областима спорта, 

мала, али присутна дисперзија спорта на цијело подручје општине, постојање објеката 

за различите спортове у разним дијеловима општине, непостојање концепта управљања 

спортском инфраструктуром, постојање акција и манифестација које доприносе 

омасовљавању спорта  и значајна материјална подршка развоју спорта. Структура 

расподјеле на аматерски и професионални спорт није адекватна. Већини спортских 

клубова издвајање из Буџета представља једини извор средстава. Одређене спортске 

дисциплине нису присутне (нпр. тенис), што захтјева стварање услова за њихов развој.  

Стављањем у функцију спортске дворане и пратеће инфраструктуре, омогућени 

су одлични  услови за рад многих клубова. Спортским клубовима и рекреативцима је 

на располагању и теретана, а грађани свих старосних категорија могу да користе 

рекреативне програме аеробика, пилатеса, фитнеса и крос фита. У Спортској дворани 

одржавају се такмичења на вишем нивоу, организују разне културне, забавне, спортске, 

привредне и друге манифестације које унапређују квалитет друштвеног живота. 
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1.12. Култура 
 

У области културе на територији општине Лакташи дјелују двије установе: 

 ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи и 

 ЈУ Народна библиотека ''Веселин Маслеша'' Лакташи. 

ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи је центар свих културних 

дешавања у општини Лакташи, било да се појављује као организатор или као техничка 

подршка. Дјелатности којим се бави су култура и образовање одраслих. За своје 

активности користи простор од око 1.420 m² у коме се налазе умјетничка галерија, сала 

са 500 мјеста (за филмске, позоришне и друге представе), сала за састанке, кабинет за 

информатику. Дијелом простора у згради располажу други корисници, те постоји 

потреба коначног дефинисања власништва, како би се одредили и власници и носиоци 

одржавања објекта.  

На подручју општине, поред просторија Центра налази се и 15 објеката 

друштвених домова у: Мрчевцима, Косјерову, Петошевцима, Рајчевцима, 

Шушњарима, Великом Блашку, Маглајанима, Маховљанима, Чардачанима, 

Алексићима, Друговићима, Папажанима, Кришковцима, Милосавцима и Довићима. 

Објекти су у функцији, међутим немају адекватне садржаје за младе, а очигледан је и 

проблем њиховог управљања.   

Од 2003. године у склопу Центра дјелује Драмски студио ''Даске'' (са 10 

чланова, студенти узраста од 21 до 25 година), који је организатор Интернационалног 

фестивала аматерског позоришта у Лакташима који се одржава од 2006. године и 

окупља аматерске трупе са простора бивше Југославије. 

ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи у сарадњи са другим институцијама 

културе обиљежава значајне датуме и реализује заједничке програме. Реализација 

културних манифестација одвија се према предвиђеним програмима и расположивим 

финансијским средствима, највећим дијелом из Буџета општине Лакташи, мада Центар 

има и властите изворе прихода. 

На подручју општине Лакташи  у 2015. години одржане су сљедеће манифестације: 

Табела 13. Манифестације у општини Лакташи 

Мјесец Манифестација Учесници Посјетиоци 

Фебруар 
Дани вина 30 100 

Селу у походе 30 200 

Март Џудо такмичење 800 1500 

Април 

Изложба старих аутомобила 100 300 

Салон стрипа 10 100-200 

Сусрет завичајних стваралаца 50 200 

Мај 

Ђурђевдански куп 50 500 

Традиционални куп на шарана и амура 

„CARP CUP“ Старача, Лакташи 
20 300 
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Јун 

Дани јагоде 50 500 

Лакташко љето 
неколико 

десетина 

неколико 

хиљада 

Черовна Калена Деветина 150 1000-1500 

Дан Словенаца 100 400-500 

Бициклијада 150 150 

Међународни фестивал аматерског театра 100 2000 

Јули 

Фестивал фолклора 150 1000 

Лакташка регата 300 300 

Улични баскет Александровац 50 500 

Моторијада 500 5000 

Август Ликовна колонија Ласта 15 100 

Октобар 

Сајам Лакташи етно - - 

Улични баскет Лакташи 50 300 

Утакмица „Дебели - Мршави“ 50 300 

Избор спортисте године општине Лакташи 50 500 

Лакташка зима 50 1500 

Децембар 
Дани библиотеке 30 200 

Годишњи концерт фолклора 100 1000 

Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

ЈУ Народна библиотека ''Веселин Маслеша'' Лакташи се бави организовањем 

књижевних промоција, тематских изложби, те спонзорисањем као видом помоћи за 

објављивање и издавање књига. Иницијатор је сарадње и окупљања завичајних 

стваралаца и организатор низа књижевних сусрета. Тренутно у библиотеци постоје: 

дјечији фонд, фонд за одрасле, читаонички и завичајни фонд. Обнова и попуна 

фондова врши се сваке године у складу са финансијским могућностима, а број књига се 

константно повећава. Данас библиотека располаже фондом који броји 32.000 књига, 

наслова и садржаја прилагођених потребама читалаца. 

Библиотека посједује електронски каталог који се стално допуњава и служи као 

база за претраживање фонда. У новембру 2015. године потписан је уговор о 

пуноправном чланству наше библиотеке у Кобис систему – систему узајамне 

каталогизације, при чему је наша библиотека постала дио виртуелне библиотеке 

Републике Српске, што нашим читаоцима омогућава приступ фондовима свих 

библиотека чланица ове заједнице. 

Библиотека у свом раду организује различите књижевне и друге културне 

програме самостално или у сарадњи са другим установама. За културне програме нема 

адекватан простор, те исте одржава на различитим локацијама, а најчешће у простору 

Галерије  „Центра за културу и образовање“ Лакташи. 

Смјештена је у згради ЈУ "Центар за културу и образовање" Лакташи, површине 

од 196 м
2
 што је недовољна квадратура за функционално обављање свих библиотечких 

услуга. То ствара проблем одлагања књига, за које више нема мјеста, и узрокује 
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немогућност проширења рада секција на дјечијем одјељењу за чим постоји реална 

заинтересованост. Додатна отежавајућа околност је у томе што постојећи простор није 

намјенски рађен за библиотеку, већ је предвиђен за складиште, те је због малих 

прозора константан недостатак свјетлости, те нам је приоритет рјешавање проблема 

недостатка простора. 

Млади у општини Лакташи, могу се бавити различитим дјелатностима из 

области културе. У већини случајева ријеч је о аматеризму и самоорганизовању 

младих, међутим општина Лакташи је кроз различита удружења створила могућности 

младим људима да се баве културним дјелатностима. Чланови удружења самостално 

дјелују као слободни умјетници. Међу младима има доста слободних умјетника који се 

баве аматерским фотографисањем и сликањем, жонглирањем, hobby art техникама и 

друго. 

На подручју општине дјелује неколико удружења, од којих се могу издвојити: 

 КУД ''Славко Мандић'' Лакташи, 

 УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи, 

 СПКД ''Просвјета'' и 

 УГ Позориште, Игралиште, Радилиште (ПИР).   

Културне дјелатности којима се млади у општини Лакташи баве су: 

 књижевност (стваралаштво, преводилаштво);  

 музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);  

 ликовне, примјењене, визуалне умјетности, дизајн и архитектура;  

 позоришна умјетност (стваралаштво, продукција и интерпретација);  

 умјетничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, 

продукција и интерпретација);  

 филмска умјетност и остало аудио-визуално стваралаштво;  

 дигитално стваралаштво и мултимедија;  

 остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, 

пантомима, улична умјетност и сл.);  

 откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 

вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и 

управљање културним наслијеђем, културним добрима;  

 традицијска култура; 

 библиотекарско-информационе дјелатности; 

 научно-истраживачке и едукативне дјелатности у култури;  

 менаџмент у култури;  

 културни туризам. 

Дјелатности могу обављати физичка лица појединачно, неформалне групе и 

регистрована правна лица (установе, удружења, фондације, предузећа...). 
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1.13. Информисаност и друштвена ангажованост младих 
 

1.13.1. Информисаност младих 

 

Манифестације и догађаји намјењени младима и грађанима општине Лакташи, 

привредног, забавног, културног и спортског садржаја, медијски се прате путем 

средстава јавног информисања (ТВ куће, штампани медији, општинска web и facebook 

страница). Активности младих промовисане су у емисијама Радио Телевизије 

Републике Српске – прилози из општине Лакташи (Јутарњи програм, Српска данас). 

Такође, активности су попраћене од стране Бел телевизије, локалног радија Студио 078 

Лакташи и Радија Игокеа. 

На иницијативу волонтера УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи 

покренута је радио емисија ''Омладински таргет'' на радио станици Радио Игокеа, која 

је намијењена младима. У оквиру радио емисије ''Омладински таргет'' презентују се све 

активности, манифестације, акције, кампање које се проводе на локалном нивоу од 

стране  омладинских организација, неформалне групе, активних појединаца, спортских 

и других организација, намјењене младима. Такође Центар одржава четири facebook 

странице (УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи, Интегрисани центар, Буди 

мушко клуб Лакташи и Омладински центар Лакташи).  

На општинској web страници креиран је посебан линк намјењен младима. За 

потребе информисања на подручју општине Лакташи користи се општинска web и 

facebook страница, web странице установа и организација цивилног друштва, локалног 

радија Студио 078 Лакташи, Радија Игокеа, огласне плоче и промотивних летака.  С 

обзиром на раширеност великог броја друштвених мрежа чији су корисници млади, 

повећане су могућности информисања о различитим садржајима и догађајима у односу 

на претходне године.  

1.13.2. Партиципација и мобилност младих 

 

Партиципација младих је једна од осам најважнијих области Стратегије за младе 

Европске уније
37

 што је наведено у резолуцији Савјета ЕУ ''Renewed framework for 

European coоperation in the youth field (2010-2018)
38

. 

Учешће младих у друштвеним и политичким одлукама је веома важно, ''од 

права да говориш до права да те чују''. Сваки нараштај треба да ради у корист својих 

вршњака, али и будућих нараштаја и због тога је врло важно консултовати ''будући 

нараштај'' у доношењу одлука које се на њих односе. Све приједлоге и сугестије 

младих треба уважити, саслушати и размотрити на исти начин на који се разматрају 

сугестије одраслих особа.  

Укључивање младих у процес предлагања и доношења одлука важних за младе, 

представља могућност директног утицаја на рјешавање њихових проблема. 

                                                           
37

 http:// ec.europa.eu/youth-policies/eu-youth.strategy_en.htm  
38

 http:// ec.europa.eu/youth/news/the-council-adopts-new-eu-youth-policy - framework_en.htm   
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Институционално учешће младих омогућено је кроз рад омладинских тијела: 

службеник за младе (виши стручни сарадник за омладину и невладин сектор) при 

извршној власти, Комисија за младе при законодавној власти и Савјетодавни одбор 

младих начелника општине Лакташи.   

Службеник за младе представља везу између младих и локалне управе, а бави 

се: идентификовањем проблема и потреба младих у локалној заједници, 

успостављањем, спровођењем и координацијом омладинске политике, сарађује са 

омладинским организацијама, неформалним групама, појединцима, другим 

општинским службама и јавним установама, те учествује у реализацији пројеката 

општине Лакташи.  

Комисија за младе је стално радно тијело Скупштине. Учествује у припремању 

и доношењу скупштинских аката који доприносе рјешавању проблема младих, прати 

примјену прописа, разматра питања из надлежности скупштине, те заступа интересе 

младих у скупштини. Чине је одборници и представници невладиних организација. На 

приједлог Комисије за младе као сталног радног тијела Скупштине, 2003. године 

Скупштина општине Лакташи је усвојила 10 тачака омладинске политике које су 

представљале смјернице за рад у различитим областима: едукација, запошљавање, 

млади на селу, борба против наркоманије, покретљивост младих, спорт и рекреација, 

развој омладинске сцене, млади и екологија, интеркултуралност, млади и култура и 

међусекторска сарадња. Такође, Комисија за младе 2010. године усвојила је Стратегију 

омладинске политике општине Лакташи за период 2010-2013. године, као најважнији 

документ за младе, а 2015. године Одлуку о изради Стратегије омладинске политке 

општине Лакташи за период 2016-2020. године. Комисија за младе учествује у изради 

важних докумената за омладинску популацију
39

.     

Савјетодавни одбор младих (СОМ) начелника општине Лакташи даје 

приједлоге, сугестије општинској управи, односно начелнику, за побољшање положаја 

младих, бави се идентификовањем и анализом проблема и потреба младих у општини 

Лакташи. СОМ чине представници омладинских организација и млади изабрани путем 

конкурса. Иако се рад одвијао у континуитету, тијело није довољно утицало на 

рјешавање проблема младих. Неки од разлога су: недовољна свијест о значају тијела, 

недостатак плана рада, непровођење идеја у конкретне активности, недостатак 

комуникације са младима и сл.  

Општа оцјена је да је Савјетодавни одбор младих представљао прелазно 

рјешење, а недостаје представничко тијело Локални омладински савјет/ Савјет младих 

који би анимирао младе за омладински рад и активности, заступао интересе младих, 

водио координацију и реализацију омладинских програма од општег интереса, радио 

                                                           
39 Одлука о расподјели средстава за рад омладинских невладиних организација (''Службени гласник     

општине Лакташи'', број 4/04), Одлука о додјели новчане помоћи за рад удружења и фондација 

(''Службени гласник општине Лакташи'', број 5/05), Одлука о начину додјеле новчане помоћи за 

школовање (''Службени гласник општине Лакташи'', број 7/07), Одлука о додјели награде Златни цвијет 

младости (''Слубени гласник општине Лакташи'', број 2/08 и 4/09), Одлука о усвајању Локалне 

волонтерске политике општине Лакташи (''Службени гласник општине Лакташи'', број 7/15) 
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на континуираној едукацији младих и јачању капацитета омладинских организација са 

организацијама на локалном нивоу и окружењу и сл. С обзиром на смјену генерација, 

опредјељење младих да се школују и образују у земљама у окружењу и шире, те 

промјене мјеста становања, да би се одржале омладинске организације и подигао 

њихов капацитет, неопходно је радити на континуираној едукацији из области 

омладинског рада и организовања. Неопходно је  подизати свијест младих о значају и 

улози омладинског рада, те предностима које могу остварити кроз омладински 

активизам, те разним едукацијама из неформалног образовања које нису обухваћене 

формалним образовањем, а могу допринијети њиховом даљем усавршавању.  

Мобилност младих је једна од претпоставки за развој друштва и омладине, а 

огледа се у могућностима повезивања младих и преношења позитивних искустава, 

упознавању других држава, народа, њихових култура и обичаја. У оквиру различитих 

активности и пројеката који се проводе од стране Министарства породице, омладине и 

спорта у Влади Републике Српске и партнерских организација, те међународних 

организација, омладинских организација које дјелују у Републици Српској и у Босни и 

Херцеговини, пружа се могућност посјете земљама у Европи и свијету. 

Резултати дискусије на фокус групи су потврдили, да су најчешћа путовања 

младих везана за посјете родбини и пријатељима у РС-у и БиХ, а рјеђе у иностранству. 

Знатан број младих сваке године путује на Јадранско море са пријатељима и 

родитељима. Дио младих први пут путује у европске земље са екскурзијама током 

средње школе и факултета и са КУД-ом. Млади који већ дуже вријеме нису нигдје 

путовали као разлог наводе недостатак финансијских средстава.  

Општа оцјена је да мањи број младих има прилику да путује и да недостају 

програмске активности, које би омогућиле младима да се повежу са вршњацима, 

упознају друге народе, културу и обичаје. С друге стране могућности које се нуде кроз 

различите програме међународних организација и њихових партнера као нпр. 

волонтерски и едукативни кампови, посјећује веома мали број младих наше општине, 

те је неопходно радити на подизању свијести младих о значају и улози омладинског 

рада и неформалног образовања као и предностима омладинског активизма. 

1.13.3. Омладински рад  

 

Омладински рад представља онај дио омладинских активности које се 

организују са младима и за младе, одвија се у оквиру слободног времена младих и 

предузима се ради унапређивања услова за лични и друштвени развој младих и опште 

друштвене користи у складу са њиховим потребама, могућностима, а уз њихово 

добровољно учешће
40

.  

Омладинске активности представљају различите активности у областима 

омладинског сектора  које спроводе млади или субјекти омладинске политике и које су 

усмјерене ка унапређивању положаја младих и њиховом оснаживању за активно 

учешће у друштву на личну и друштвену добробит
41

. Евидентан је недостатак 
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 Закон о омладинском организовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 98/04, 119/08 и 1/12) 
41

 Закон о омладинском организовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 98/04, 119/08 и 1/12) 
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систематског приступа образовању и креирању програма за едукацију омладинских 

радника који би се оспособили и специјализовали да раде на омладинским 

активностима. Овим радом се баве појединци, млади који раде са младима.  

Најважније интересне групе учешћа младих су омладинске организације
42

. У 

2000. години на подручју општине Лакташи дјеловала је једна омладинска 

организација, а данас дјелује осам организација које проводе активности за младе:   

1. Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи – подружница Омладински центар; 

2. Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи – подружница Маглајани (ОЦ 

Маглајани); 

3. Еколошко друштво ''Канаринац'' Лакташи; 

4. Центар за развој омладинске политике (ЦеРОП); 

5. Клуб Студената Слатине (КСС) – није активна; 

6. Удружење за културни развој дјеце и омладине - није активна;  

7. Светосавска омладинска заједница (СОЗ) Лакташи; 

8. УГ Позориште, Игралиште, Радилиште (ПИР) Лакташи. 

У регистру омладинских организација Министрства породице омладине и 

спорта РС регистроване су двије омладинске организације и двије организације за 

младе. Омладинске организације су: УГ „Центар за дјецу, младе и породицу“ Лакташи 

(са подружницама које могу дјеловати самостално) и Центар за развој омладинске 

политике (ЦеРОП), а организације за младе: Еколошко друштво ''Канаринац'' Лакташи 

и УГ Позориште, Игралиште, Радилиште ( ПИР).  

Организације су локалног карактера, а већина је базирана на волонтерском раду, 

проводе краткорочне активности на бази пројеката које финансира општина путем 

јавних позива и конкурса. У периоду од 2010. до 2015. године путем јавног позива 

финансирано је укупно 22 пројекта из различитих области: омладински рад, 

неформално образовање, пројекти психосоцијалног развоја младих, квалитетног 

провођења слободног времена, екологије и сл.  

 УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи користи просторије које су у 

општинском власништву површине 101 м² у оквиру којих се налази пет просторија, 

ходник и мокри чвор. С обзиром да Центар проводи континуиране и цјелодневне 

програме за дјецу, младе и породицу у оквиру централних просторија једна просторија 

је намјењена за реализацију програма за младе. 

УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи је једина омладинска 

организација која проводи континуиране програме намијењене младима. Центар 

проводи програме неформалне едукације,  програме за квалитетно провођење 

слободног времена те програме намјењене младим родитељима (радионице о 

                                                           
42

 Закон о омладинском организовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 98/04, 119/08 и 1/12)  

Омладинске организације су различити облици удруживања младих које се оснивају на различитим 

принципима као што су територијални, струковни, интересни и слични принципи, а под тим појмом у 

смислу овог закона подразумјевају се и организације за младе  које су основане на основу Закона о 

удружењима и фондацијама, а чији су програми, пројекти и активности у значајној мјери усмјерени на 

младе или на питања од значаја за младе, осим у случају удруживања у омладинске савјете у које се могу 

удруживати искључиво омладинске организације.   
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одговорном родитељству, школу за труднице и сл.). Остала регистрована удружења 

спроводе спорадичне акције, манифестације или пројекте.  

           Од  2013. године Центар континуирано развија програме међународне сарадње, 

те су до сада били партнери на 10 пројеката који су финансирани од стране Европске 

комисије у оквиру програма Youth in action / Erasmus+ . УГ ''Центар за дјецу, младе и 

породицу'' Лакташи је једина организација, на територији општине Лакташи, која је 

акредитована за спровођење ЕВС програма. У оквиру Центра дјелује и неформална 

група „Буди Мушко Клуб“ Лакташи, с циљем да окупи младиће и дјевојке узраста од 

13 до 19 година, како би изградили своје ставове и понашања који доприносе родној 

равноправности у друштву, не бирајући и не прихватајући насилно понашање 

усмјерено против вршњака.  

          Општа оцјена је да је мало омладинских организација које раде континуиране 

цјелогодишње програме неформалне едукације, креативног и рекреативног развоја, 

свакодневно доступних младима. У појединим организацијама нема едукованих 

омладинских радника који би креирали програме и радили са младима. Један од 

разлога је и смјена генерације, односно организације нису радиле на јачању 

капацитета. Поред значајних издвајања из Буџета општине Лакташи, расположива 

финансијска средства омладинских организација нису довољна за спровођење њихових 

активности. Јачање капацитета организација у будућности зависиће и од њихове 

способности да привуку средства из других извора финансирања. Већина младих није 

упозната са активностима омладинских организација, док је мањи број, углавном 

чланова, укључен у реализацију пројеката и других активности.  

 

Табела 14. Број корисника програма УГ ''Центра за дјецу, младе и породицу'' Лакташи 

Извор: УГ „‟Центар за дјецу, младе и породицу‟‟ Лакташи 
 

 

Рб. Програми за младе 

Број 

корисника 

2012. 

Број  

корисника 

2013. 

Број  

корисника 

2014. 

Број  

корисника 

2015. 

1. Програми за младе 130 142 114 177 

1.1. 
Програми неформалног образовања / 

курсеви 
54 46 40 45 

1.2. Тренинзи, семинари, трибине, радионице 33 38 30 41 

1.3. 
Омладински таргет/ Емисија на Радио 

Игокеа 
- - - 24 

1.4. Буди мушко клуб / чланови БМК-а 14 20 - 11 

1.5. 

Број младих који су учествовали на 

тренинзима, семинарима и 

конференцијама на нивоу БиХ  и 

међународном нивоу 

29 38 44 46 

2. Локални волонтерски сервис  64 129 187 261 

2.1. Број волонтера у бази волонтера 37 76 122 170 

2.2. Број активних волонтера 20 36 55 80 

2.3. 
Број организованих акција или акција у 

оквиру којих је био ангажован ЛВС  
7 17 10 11 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 194 271 301 438 



Стратегија омладинске политике општине Лакташи 

                                                

   

37 
 

1.13.4.  Млади у политичким партијама 

 

 Политика као битан сегмент друштва све више привлачи пажњу омладинске 

популације, а њихов политички активизам на подручју општине Лакташи је у сталном 

порасту. Политичке партије које партиципирају у власти имају посебно дефинисане 

подмладке, програмске активности и одређене квоте о учешћу младих од 15 до 30%. 

Мањи број је интегрисан у европске и међународне асоцијације. Подмлаци политичких 

партија, осим што помажу својим странкама у реализовању програмских активности, 

предизборних кампања, пружају могућност младима за упознавање са политиком 

унутар странке као и стицање одређених знања и вјештина кроз ''политичке тренинге'' 

младих политичара. Активности у подмладцима успјешнијим активистима служи као 

добра основа за улазак на изборне листе политичких странака.  

 Скупштински сазив 2004. године чинила су четири млада одборника, 2008. 

године седам младих одборника, а на последњим локалним изборима (2012. године) 

осам младих одборника добило је повјерење грађана да заступају њихове интересе. 

1.13.5. Слободно вријеме 

 

Слободно вријеме је актуелна појава која младима не пружа само одмор и 

рекреацију већ и шансу да искажу своје потенцијале, креативност, задовољење жеља и 

унаприједе социјалну комуникацију.  

Проблем организовања слободног времена јавља се не само код младих већ и 

код старијих генерација. Неопходно је развити смисао за његово квалитетно и 

позитивно кориштење на начин да млади људи постану ''носиоци слободног времена''. 

Чињеница је да млади људи врло често не налазе праве начине како провести своје 

слободно вријеме. Бројни социолози сматрају да је дјецу потребно од раног дјетињства 

усмјеравати, учити и нарочито навикавати на садржајно провођење слободног времена.  

Младима треба пружити прилику да своје слободно вријеме, које им остаје 

након редовних обавеза, испуне оним активностима које им пружају највише 

могућности да се активно ангажују. За већину младих поред тога што је потребно 

обезбједити мјесто гдје би квалитетно провели своје слободно вријеме, потребно је 

осмислити начин провођења слободног времена, те пронаћи адекватне начине 

побуђивања активације код младих.  

Један од главних задатака је да се кроз различите активности (спортско-

рекреативне, културне, друштвене и др.) развојним програмима за дјецу и младе  утиче 

на подизање квалитета провођења слободног времена.  

Општа оцјена према досадашњима анализама је да млади своје слободно 

вријеме поклањају доконим активностима као што су: друштвене мреже, гледање 

телевизије која обилује агресивним, едукативно – неподстицајним програмским 

садржајима, које не доприносе њиховом психосоцијалном развоју. Неопходно је 

подржати развијене програме омладинских организација из свих области које су од 

интереса младих, а које имају за циљ подизање квалитете провођења слободног 

времена. 
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1.13.6. Волонтирање 

  
Волонтирање је добровољна активност или пружање услуге или обављање 

активности у циљу опште, заједничке добробити или добробити другог лица без 

исплате новчане накнаде или потраживања друге имовинске користи, осим ако овим 

законом није другачије одређено
43.   

Општина Лакташи је била укључена у пројекат Волонтерском легислативом до 

развоја локалних заједница
44

 у оквиру којег је израђена Локална волонтерска политика 

општине Лакташи
45

. 

Локални волонтерски сервис (ЛВС) општине Лакташи дјелује у оквиру Центра 

за дјецу, младе и породицу Лакташи и укључен је у мрежу Волонтерских сервиса 

Републике Српске. Успостављена је база волонтера са подручја општине Лакташи као 

и сарадња на локалном нивоу са јавним установама и удружењима, те су реализовани 

бројни промотивни програми и волонтерске акције из области социјалне заштите, 

хуманитарне активности као и еколошке акције. Тренутно у бази ЛВС-а је 170 

волонтера од којих је активно 80 волонтера. Волонтери су до сада били укључени у 46 

акција, а организоване су и четири еколошке акције "Let‟s Do It". У 2015. години било 

је 11 организованих акција у оквиру којих је био ангажован ЛВС.  

Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи у оквиру којег дјелује Локални 

волонтерски сервис (ЛВС) добио је акредитацију за ЕВС програм као организација која 

може учествовати у програму Млади у акцији – Европски волонтерски сервис као 

организација која може слати и примати волонтере. У Центру су били  ангажовани 

ИВС волонтери из Француске и Пољске који су у оквиру ангажмана реализовали 

бројне активности: организовали тематских вечери (упознавање културе и традиције 

земаља из којих долазе волонтери), успостављали контакте са омладинским 

организацијама с циљем међународних размјена, презентовали програм ''Млади у 

акцији'', организовали учење страних језика, организовали радионице едукативног, 

креативног и рекреативног карактера и сл. У оквиру ЕВС пројекта ''EVS Stavne'' који је 

Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи реализовао са партнером из Норвешке, 

волонтер из Центра волонтирао је у Норвешкој шест мјесеци. У оквиру ЕВС програма, 

један волонтер Центра  налази се у Италији.  

Општа оцјена је да волонтирање представља активност која утиче на 

побољшање квалитета живота, активном укључивању младих и грађана свих старосних 

категорија у друштвене процесе, развоју хуманијег и равноправнијег друштва. Такође, 

волонтирањем се стичу искуства, компетенције и вјештине потребне за развој друштва 

и лични развој. Упознавањем младих са могућностима које пружа ЕВС програм кроз 

                                                           
43

 Закон о волонтирању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 89/13) 
44

 Пројекат је реализовало Министарство породице, омладине и спорта РС,  Омладински комуникативни 

центар (OKЦ) Бања Лука, Омладински савјет Републике Српске (ОСРС) у сарадњи са Општином и 

невладиним организацијама са подручја општине Лакташи, а финансиран је од стране Европске 

комисије. 
45

 Одлука о усвајању локалне волонтерске политике општине Лакташи („Службени гласник општине 

Лакташи“, број: 7/15).  
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едукацију, подизање свијести о значају волонтирања, провођењем разних волонтерских 

акција и организовањем и учествовањем на волонтерским камповима у региону, 

европским земљама и шире, отвара се могућност за већу покретљивост и мобилност 

младих, те побољшање и унапређење у области неформалног образовања сваког 

заинтересованог појединца и групе.   

2. Синтеза налаза анализе: преглед проблема, упоришта и прилика 
 

Табела 15. Преглед проблема, упоришта и прилика 

 Критични проблеми 

Локалне предности које 

се могу искористити као 

упоришта за рјешавање 

Околне прилике које 

треба искористити 

З
а
п

о
ш

љ
а
в

а
њ

е 

- како унаприједити 

запошљавање младих 

(посебно са степеном 

стручне спреме: НК, 

КВ и ССС), 

- како унаприједити 

запошљавање младих 

са ВСС,  

- како обезбиједити 

запошљавање младих 

без радног искуства, 

- општинске подстицајне 

мјере за привлачење 

инвестиција, 

- развијена мрежа 

привредних субјеката, 

- производне инвестиције у 

пословним зонама, посебно 

у Александровцу, 

- ЈУ Центар за културу и 

образовање (увођење 

програма практичне обуке 

према потребама 

инвеститора и програма 

обуке за тражење посла) у 

сарадњи са Заводом за 

запошљавање, 

- успјешно искуство са 

општинским програмима 

подстицања запошљавања, 

- подршка увођењу система 

стандарда квалитета, 

-домаће и стране 

инвестиције, 

- подстицајна средства 

Министарства породице, 

омладине и спорта РС и 

Министарство 

индустрије, енргетике и 

рударства РС, 

- Програм запошљавања 

приправника ВСС (Завод 

за запошљавање), 

- потреба локалних малих 

и средњих предузећа за 

развојем и додатним 

запошљавањем, 

- кредитне линије за 

подршку привреди, 

-донаторска средства, 
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П
р

ед
у
зе

т
н

и
ш

т
в

о
 

- како унаприједити 

самозапошљавање и 

предузетништво 

младих (проблем 

веома отежаног 

приступа кредитима, 

проблем недостатка 

стручне подршке), 

- како значајно 

повећати број младих 

предузетника и 

фармера на селу 

(непосједовање 

имовине у 

власништву), 

- брза процедура за 

регистровање 

предузетничке дјелатности, 

- подстицајне мјере за 

производне и 

пољопривредне 

дјелатности, 

- велико предузетничко 

искуство и спремност 

старијих предузетника да 

савјетују и помогну млађе 

предузетнике, 

- савјетодавне службе у 

пољопривреди, 

- дуга традиција и 

релативно развијена 

примарна пољопривредна 

производња, 

- постојање одређеног 

броја прерађивачких 

капацитета за 

пољопривредне производе, 

- подршка развоју сеоског 

предузетништва и сеоског 

туризма представљају 

приоритете општинске 

развојне стратегије, 

- увођење кредитно-

гарантног фонда за 

самозапошљавање 

младих  предузетника и 

фармера, 

- кластерске иницијативе 

везане за произвођаче у 

пословним зонама, 

- подстицајни програми и 

средства министарстава 

(пољопривреде, туризма, 

привреде, ...),  

- Пољопривредни 

институт Бања Лука, 

- квалитетни програми и 

извођачи обуке за 

предузетнике, 

- пројекти и организације 

усмјерени на развој 

предузентиштва, 

- ИПА фондови, 

С
т
а
н

о
в

а
њ

е 

- како обезбиједити 

јефтиније станове и 

јефтиније стамбене 

кредите за младе 

породице 

- расположиво грађевинско 

земљиште у власништву 

општине, 

- подршка привреде и 

банака, 

- изказана спремност 

локалне заједнице да 

задржи младе 

високообразоване кадровe 

(Старатегија развоја 

општине Лакташи 2014-

- кредитна линија ИРБ-а, 

 

 



Стратегија омладинске политике општине Лакташи 

                                                

   

41 
 

2024. године), 

- дужнички капацитет 

довољног броја младих и 

младих породица 

О
б
р

а
зо

в
а
њ

е 

- како повећати        

обухват дјеце 

предшколским 

васоитањем и  

образовањем, 

- како укључити дјецу 

са села у предшколско 

образовање 

 

- ЈУ Центар за 

предшколско васпитање и 

образовање са два добро 

опремљена и организована 

обданишта, 

- искуство у организовању 

радионица / играоница за 

предшколце, 

- развијена мрежа солидно 

опремљених основних 

школа, 

- у склопу основног 

образовања организује се 

рад са групама ученика из 

социјалних категорија, 

- посебна пажња се 

посвећује професионалној 

оријентацији ученика 

деветог разреда, 

- друштвени домови у 

мјесним заједницама 

- подршка Јавног фонда 

за дјечију заштиту РС, 

- подршка Педагошког 

завода РС, 

- подршка Министарства  

просвјетe и културe  РС, 

-УГ Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, 

-алтернативни програми 

предшколског васпитања 

и образовања 

 

 

- како успоставити 

средњу школу у 

Лакташима  

- расположиво грађевинско 

земљиште у власништву 

општине Лакташа 

- изградња по моделу 

јавно- приватног 

партнерства, 

- подршка Министарства 

просвјете и културе РС 

- како обезбиједити 

реализацију концепта 

цјеложивотног учења 

(образовање 

одраслих), 

 

- ЈУ Центар за културу и 

образовање, 

- нова зграда Туристичке 

организације,  

- снажан невладин сектор, 

 

- Закон о образовању 

одраслих РС, 

- школе страних језика, 

рачунара, разних курсева, 

... 
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- како организовати 

неформално 

образовање на селу 

- развијена мрежа солидно  

опремљених основних 

школа,  

- друштвени домови у 

мјесним заједницама 

 

- институције културе из 

РС и шире (позоришта, 

музеји, галерије,   

ансабли, ...) 

- како задржати и 

унаприједити модел 

стипендирања у 

условима смањених 

буџетских издвајања, 

- дио за младе у 

општинском буџету (сада 

око 160.000 КМ) 

- примјенити добре 

моделе стипендирања 

студената који се користе 

у неким општинама у РС 

у складу са потребама 

привреде 

С
п

о
р

т
, 
к

у
л

т
у
р

а
 и

 и
н

ф
о
р

м
и

са
њ

е
 

- како подстаћи младе 

на спорт и рекреацију 

- солидна спортска 

инфраструктура 

- континуирана изградња 

вишенамјенских 

игралишта по мјесним 

заједницама 

- како заинтересовати 

младе за културне 

догађаје, 

- како обезбиједити 

културни живот у 

сеоским подручјима, 

- ЈУ Центар за културу и 

образовање Лакташи, 

- ЈУ Народна библиотека 

''Веселин Маслеша'', 

- културна и умјетничка 

друштва, 

- традиционлне културно – 

забавне манифестације,  

- Лакташке љетње игре 

(проширити на сеоска 

подручја), 

- недовољно искориштени 

друштвени домови у 

мјесним заједницама,   

- нова зграда Туристичке 

организације,  

 

 

 

- организовање и 

учествовање младих 

људи на 

интернационалним 

фестивалима (аматерско 

позориште, дјечији 

фестивал), 

- Народно позориште РС, 

ГП Јазавац и друга 

аматерска и 

професионална 

позоришта, 

- Музеј РС, 

- Министарство  

просвјетe и културe  РС, 

- међународни донатори 

(Европска комисија и 

други) 
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- како побољшати 

информисаност 

младих путем 

електронских медија, 

- како унаприједити 

информисаност на 

селу 

- континуирано праћање 

манифестација и догађаја 

намијењених младима 

путем средстава јавног 

информисања, 

- добра локална мрежа 

електронских медија, 

- друштвени домови у 

мјесним заједницама 

- континуирана сарадња 

са новинским кућама из 

РС (СРНА, Фокус, 

Репортер, Глас, 

Независне, ...), 

- континуирана сарадња 

са РТРС-ом (постоје два 

дописника) 

У
ч

е
ш

ћ
е,

 о
м

л
а
д

и
н

ск
и

 р
а
д

 и
 с

л
о
б
о
д

н
о
 в

р
и

је
м

е
 

- како повећати 

учешће младих у 

друштвеном животу, 

- како унаприједити 

свијест младих о 

људским правима и 

слободама, те о НВО 

сектору и 

активностима 

омладинских 

организација 

 

- подршка омладинском 

активизму и 

манифестацијама младих, 

- омладинске организације, 

- Савјетодавни одбор 

младих, Локални 

омладински савјет, 

- службеник за младе, 

- Комисија за младе 

- Омладински савјет РС 

- како повећати 

капацитет и сарадњу 

омладинских 

организација 

- солидна мрежа локалних 

омладинских организација, 

- Меморандум о 

разумјевању између 

општине Лакташи и 

организација цивилног 

друштва општине 

Лакташи, 

- формирање локалног 

омладинског савјета 

општине Лакташи (ЛОС) 

- подршка предвиђена 

документом Омладинска 

политка Републике 

Српске 2016-2020. година 

- како обезбиједити 

адекватан простор за 

рад омладинских 

организација, 

- ЈУ Центар за културу и 

образовање, 

- солидна мрежа локалних 

омладинских организација, 

- међународни донатори 

(Европска комисија и 

други),  

- ОКЦ Бања Лука, 
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- како да млади 

квалитетније користе 

слободно вријеме у 

урбаном и руралном 

дијелу 

 

- друштвени домови по 

селима, 

- нова зграда Туристичке 

организације 

 

 

-партерство са 

омладинским 

организацијама и 

организацијама за младе 

из окружења 

- како унаприједити 

мобилност младих 

(недовољан број 

аутобуских линија) 

 

-подршка раду Локалног 

волонтерског сервиса и 

програму размјене 

волонтера 

-међународни донатори 

(Европска комисија) 

З
д

р
а
в

ст
в

ен
а
 з

а
ш

т
и

т
а

 

- како превентивно 

дјеловати на 

проблеме зависности 

(дрога, алкохол, 

пушење, ...), 

- како помоћи 

младима у 

одвикавању од дроге 

и алкохола (болести и 

овисности) 

 

- ЈЗУ Дом здравље ''Др 

Младен Стојанови'' 

Лакташи, 

-подршка Омладинском 

здравственом пројекту, 

- ЈУ Центар за културу и 

образовање, 

- ЈУ Центар за социјални 

рад, 

- организације цивилног 

друштва, 

- основне школе, 

- школе спорта, 

- Форум за безбједност 

- Министарство 

породице, омладине и 

спорта РС, 

- Министарство здравља 

и социјалне заштите РС, 

-УГ центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи 

- како побољшати 

здравствену заштиту 

младих на селу 

 

- ЈЗУ Дом здравља, 

мобилни тимови, 

- опремљене амбуланте у 

мјесним заједницама,  

 

 

- Министарство здравља 

и социјалне заштите РС, 
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С
о
ц

и
ја

л
н

а
 з

а
ш

т
и

т
а

 
- како превентивно 

дјеловати на 

проблеме младих 

брачних парова 

- ЈУ Центар за социјални 

рад, 

 

- солидна мрежа локалних 

омладинских организација 

- Министарство 

породице, омладине и 

спорта РС 

 

- како превентивно 

дјеловати код 

проблема 

криминалитета и 

деликвенције младих 

- ЈУ Центар за социјални 

рад, 

-Полицијска станица 

Лакташи, 

- солидна мрежа локалних 

омладинских организација, 

- основне школе 

 

- Министарство 

породице, омладине и 

спорта РС, 

- Министарство здравља 

и социјалне заштите РС, 

- Министарство 

унутрашњих послова РС 

- како укључити 

младе са посебним 

потребама. 

- ЈУ Центар за социјални 

рад, 

- солидна мрежа локалних 

омладинских организација, 

-организације цивилног 

друштва 

-послодавци који 

запошљавају особе са 

инвалидитетом 

- Министарство здравља 

и социјалне заштите РС. 

 

3.  Стратешки план  
 

Одговори на најважније изазове развоја младих Лакташа у стратешком плану 

постављени су у неколико нивоа: 

 Стратешки ниво, који обухвата визију и стратешке циљеве развоја; 

 Оперативни ниво, који обухвата конкретне проблеме младих које је потребно 

рјешавати Омладинском политиком за период 2016-2020. година, 

 Пројекти и мјере за остваривање стратешких циљева; 

 

Нивои у стратешком плану постављени су у временском хоризонту до 2020. 

године, и у снажној су међусобној вези. При том визија и стратешки циљеви 

опредјељују све остало. 
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Овим стратешким планом предвиђена је реализација 5 стратешких и 16 

оперативних циљева путем 36 пројекта и мјера. 

3.1. Матрица развоја 
 

Табела 16. Стратешки план 

ВИЗИЈА 

РАЗВОЈА 

„У Лакташима остварујемо снове“ 
Млади су ресурс! 

 Активни млади покрећу развој општинe Лакташи. 
Стратешки 

циљеви 
Оперативни циљеви Пројекти и мјере 

1.Унаприједити 

запошљивост 

младих 

1.1  Oсигурати већу повезаност 

система образовања са тржиштем 

рада 

 

1.1.1. Развој и увођење ефикасног 

модела професионалне орјентације  

1.1.2. Развој и увођење новог модела 

стипендирања и кредитирања 

ученика, студената  

1.1.3. Организовање стручне праксе 

за средњошколце и студенте 

1.1.4. Унаприједити системе и 

механизаме комуникације кључних 

актера за запошљавање младих 

1.2  Развијати културу рада и етику  

рада 

 

1.2.1. Развој предузетничког и 

иноваторског духа код младих 

1.2.2. Социјално предузетништво 

1.2.3. Рад на подизању свијести о 

радним потенцијалима младих са 

инвалидитетом 

1.3 Обезбиједити стимулативно 

професионално  и пословно 

окружење за младе 

 

1.3.1.Подршка start-up бизнису 

младих 

1.3.2. Успостављање предузетничке 

инфраструктуре  

1.3.3. Успостављање пословног 

менторства за младе 

1.3.4. Развој crowdfunding система за 

финансирање предузетничких 

подухвата младих 

2. Унаприједити 

могућности за 

активно учешће 

младих 

2.1 Развијати свијест о важности 

активног учешћа младих у друштву 

и у процесу доношења одлука 

2.1.1 Побољшање услова за бољу 

информисаност и едукацију младих   

2.1.2 Подстицање активизма младих 

у мјесним заједницама 

2.1.3. Истраживање о потребама 

младих 

2.2 Јачати капацитете омладинских 

организација 

2.2.1 Подршка обукама за 

омладинске раднике и омладинске 

лидере (јавни сектор, НВО, млади) 

2.2.2 Едукација о управљању и 

вођењу омладинских организација и 

управљање пројектним циклусима 

2.3 Повећати волонтерски ангажман 

младих 

2.3.1 Промоција волонтирања у 

заједници 
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2.3.2 Промоција и повећање 

мобилности волонтера унутар 

локалне заједнице 

3. Развити 

здраве стилове 

живота код 

младих 

3.1 Подстицати здраве обрасце 

(навике) понашања код младих 

3.1.1 Проводити едукацију у 

основним школама о здравим 

стиловима живота 

3.1.2 Подизање свијести младих о 

штетности и ризицима кориштења 

друштвених мрежа 

3.1.3 Едукација младих (сексуално и 

репродуктивно здравље, превенција 

насиља, болести зависности, ...) 

3.2 Заинтересовани и физички 

активни млади 

3.2.1 Изградња спортских терена у 

мјесним заједницама са акцентом на 

рурална подручја 

3.2.2 Изградња трим стазе и 

шеталишта 

3.2.3 Изградња теретана на 

отвореном 

3.3 Развијено здраво и безбједно 

животно окружење за младе 

3.3.1 Организовање акција уређења и 

чишћења 

4. Осигурати 

подршку развоју 

талента младих 

4.1 Успоставити систем ефикасне 

подршке развоју талентованих 

младих 

4.1.1 Успостављање базе 

талентованих младих  

4.1.2 Развој партнерстава са 

иностраним донаторима, приватним 

и невладиним сектором за 

реализацију програма подршке 

развоју талентованих младих 

4.2 Информисана јавност о 

користима које друштво има од 

талентованих младих 

4.3.1 Промоција талентованих 

младих у јавности 

5. Унаприједити 

могућности за 

квалитетно 

слободно 

вријеме младих 

5.1 Развијена инфраструктура и 

садржаји потребни за квалитетно 

слободно вријеме 

5.1.1 Унапређивање постојећих и 

креирање нових програма и садржаја 

за квалитетно провођење слободног 

времена 

5.2 Развијени омладински ресурси 

5.2.1 Организовање едукативних 

тренинга, семинара и конференција 

за младе 

5.2.2 Едукација младих о 

могућностима подршке за 

финансирање активности 

5.2.3. Учешће младих у програму 

Омладинске банке Фондације 

Мозаик 

5.3 Умрежани носиоци активности 

слободног времена и укључени 

млади 

5.3.1 Развој постојећих и 

успостављање нових мрежа и 

партнерстава 

5.3.2 Развој постојећих и 

успостављање нових програма за 

укључивање младих из 
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маргинализованих група у 

активности слободног времена 

5.4 Унаприједити могућности 

младих за мобилност 

5.4.1 Унапређивање и развијање 

инфраструктуре и садржаја за 

омладински туризам у Лакташима 

5.4.2. Формирање омладинског 

фонда за подршку одласцима на 

тренинге, семинаре и конференције  
 

4. Опис стратешких циљева 

4.1. Први стратешки циљ: унаприједити запошљивост младих 
 

Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 

заједнице да у знатној мјери омогући и олакша запошљавање младих са територије 

општине Лакташи. Директно обухвата рјешавање најважнијих проблема који су 

идентификовани у току анализе у подручјима повезаности система образовања са 

потребама тржишта рада, културе рада и етике рада, пословног окружења и 

покретљивости младих. 

Унапређење запошљивости младих као стратешки циљ биће остварен уколико 

се остваре сљедећи оперативни циљеви: 

 Oсигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада, 

 Развијена култура рада и етика рада, 

 Обезбиједити стимулативно професионално и пословно окружење за младе. 

Главни инструменти за остваривање ових циљева су мјере и пројекти којима 

треба дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени у 

претходној табели за сваки од стратешких и у склопу њих оперативних циљева. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унаприједити 

запошљивост младих 

Већа 

повезаност 

система 

образовања са 

тржиштем рада 

Развијена 

култура рада и 

етика  рада 

Стимулативо 

пословно 

окружење за 

младе 
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4.2. Други стратешки циљ: унаприједити могућности за активно 
учешће младих 

  

Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 

заједнице да у знатној мјери омогући активно учешће младих у друштвеним 

процесима. У том смислу активни млади се могу поистовијетити са активним 

грађанима, који имају своју улогу и своја права. Млади остварују своја права кроз 

учешће у политичком животу и у процесима доношења одлука, учешће у економским 

активностима, у културним и другим активностима.  

 Унапређење могућности за активно учешће младих као стратешки циљ биће 

остварен уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви: 

 Развијати свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у 

процесу доношења одлука  

 Развијени капацитети у сектору омладинског рада  и активне укључености 

младих у процес доношења одлука 

 Повећан волонтерски ангажман младих. 

Главни инструменти за остваривање ових циљева су мјере и пројекти којима 

треба дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени у 

претходној табели за сваки од стратешких и у склопу њих оперативних циљева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНАПРИЈЕДИТИ 

МОГУЋНОСТИ ЗА АКТИВНО 

УЧЕШЋЕ МЛАДИХ 

 

Важност 

активног 

учешћа младих  

 

Развијени 

капацитети у 

сектору 

омладинског 

рада 

Повећан 

волонтерски 

ангажман 

младих 
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4.3. Трећи стратешки циљ: развијени здрави стилови живота код младих 
 

 Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 

заједнице да у знатној мјери омогући младима едукацију о здравим стиловима живота. 

Брига о здрављу младих је од општег интереса за Републику Српску. Здравље 

представља основни предуслов укупног развоја друштва, оно је одговорност свих као 

појединаца, породице, заједнице и државних институција. 

 Унапређење могућности за здраве стилове живота код младих као стратешки 

циљ биће остварен уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви: 

 Подстакнути здраве обрасце понашања код младих 

 Заинтересовани и физички активни млади 

 Развијено здраво и безбједно животно окружење за младе. 

Главни инструменти за остваривање ових циљева су мјере и пројекти којима 

треба дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени у 

претходној табели за сваки од стратешких и у склопу њих оперативних циљева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИЈЕНИ ЗДРАВИ 

СТИЛОВИ ЖИВОТА КОД 

МЛАДИХ 
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активни млади 
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животно 

окружење 
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4.4. Четврти стратешки циљ: осигурати подршку развоју изврсности 
младих 

 

 Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 

заједнице да у знатној мјери омогући рано препознавање изврсних људи и пружи 

подршку тим људима. Дуго времена је талентованост била синоним за изврсност, 

међутим данас је направљено јасно разликовање између појмова изврсност и таленат, 

гдје изврсност обухвата високо постигнуће у једној или више области захваљујући 

високим интелектуалним способностима, мотивацији и креативности, док је таленат 

високо постигнуће у једној специфичној области, што не укључује нужно високе 

интелектуалне способности.  

 Унапређење могућности за подршку развоју изврсности младих као стратешки 

циљ биће остварен уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви: 

 Успоставити систем ефикасне подршке развоју талентованих младих  

 Информисана јавност о користима које друштво има од талентованих младих 

Главни инструменти за остваривање ових циљева су мјере и пројекти којима 

треба дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени у 

претходној табели за сваки од стратешких и у склопу њих оперативних циљева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ОСИГУРАТИ ПОДРШКУ 

РАЗВОЈУ ТАЛЕНТА 

МЛАДИХ 

Систем 

ефикасне 

подршке развоју 

талентованих 

младих 

 

Информисана 

јавност о 

користима које 

друштво има од 

талентованих 

људи 
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4.5. Пети стратешки циљ: унапријеђене могућности за квалитетно 
слободно вријеме младих 

 

Овај циљ подразумијева битно обогаћивање садржаја друштвеног, културног и 

спортско - рекреативног живота младих, те омогућавање и јачање разноврсног 

друштвеног и стваралачког ангажовања свих младих. Директно обухвата рјешавање 

најважнијих проблема идентификованих у току анализе у подручјима: културе, спорта 

и информисања; учешћа, омладинског рада и слободног времена; здравствене и 

социјалне заштите. 

Остварење садржајног и квалитетног слободног времена младих као стратешког 

циља биће могуће уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви: 

  Развијена инфраструктура и садржаји потребни за квалитетно слободно вријеме 

  Развијени људски ресурси 

  Умрежани носиоци активности слободног времена и укључени млади 

  Унапређивање могућности младих за мобилност. 

Главни инструменти за остваривање ових циљева су мјере и пројекти којима 

треба дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени у 

претходној табели за сваки од стратешких и у склопу њих оперативних циљева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИТЕТНО СЛОБОДНО 
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и садржаји 

 

Развијени 

људски ресурси 

 

Мобилни млади 

за активност 

Умрежани 

носиоци 

активности 

слободног 

времена 
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5. Индикатори 
 

Стратешки 

циљ 
Кључни индикатори 

Вриједности 

Извори 

верификације Базна 

вриједност 

(2015. год.) 

2020. 

година 

Стратешки 

циљ 1: 

Унаприједити 

запошљивост 

младих 

Стопа запослености 

младих 
19,05 % 

 Пореска управа, 

филијала Лакташи 

Стопа незапослености 

младих 
34,03 % 

 ЈУ Завод за 

запошљавање 

Проценат младих 

незапослених у 

категорији дугорочно 

незапослених (више од 

једне године) 

71 % 

 

ЈУ Завод за 

запошљавање 

Број предузетника млађих 

од 30 година 
32 

 Пореска управа, 

филијала Лакташи 

Стратешки 

циљ 2: 

Унаприједити 

могућности за 

активно 

учешће младих 

Број волонтера у Центру 

за дјецу, младе и 

породицу Лакташи 

170 

 
Центар за дјецу, младе 

и породицу Лакташи 

Број омладинских 

организација које дјелују 

на територији општине 

Лакташи 

5 

 
Одјељење за привреду 

и друштвене 

дјелатности 

Број друштвених домова 15 

 Одјељење за привреду 

и друштвене 

дјелатности 

Стратешки 

циљ 3: Развити 

здраве стилове 

живота код 

младих 

Број малољетничких 

трудноћа 
8 

 ЈЗУ Дом здравља „Др 

Младен Стојановић“, 

Лакташи 

 

Број кривичних дјела 

малољетних лица 

 

12 

 ЈУ Центар за 

социјални рад 

Лакташи 

Број младих обољелих од 

кардиоваскуларних 

болести и дијабетеса 

194 

 ЈЗУ Дом здравља „Др 

Младен Стојановић“, 

Лакташи 
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Број спортских терена у 

мјесним заједницама 
26 

 Одјељење за привреду 

и друштвене 

дјелатности 

Стратешки 

циљ 4: 

Осигурати 

подршку 

развоју 

изврсности 

младих 

Број талентованих младих 

који су подржани од 

стране општине Лакташи 

35 

 

Одјељење за привреду 

и друштвене 

дјелатности 

Стратешки 

циљ 5: 

Унаприједити 

могућности за 

квалитетно 

слободно 

вријеме 

младих 

Курсеви неформалне 

едукације 
16 

 Центар за дјецу, младе 

и породицу Лакташи и 

ЈУ Центар за културу 

и образовање 

Број корисника курсева 

неформалне едукације 
119 

 Центар за дјецу, младе 

и породицу Лакташи и 

ЈУ Центар за културу 

и образовање 

 

6. План имплементације 
 

Табела 17. План имплементације пројеката и мјера 

Пројекти и мјере 
Могући 

имплементатори 

Период 

имплементације 

Процјењена 

вриједност 

Могући 

финансијери 

1.1.1. Развој и 

увођење ефикасног 

модела 

професионалне 

оријентације 

Основне школе 2016-2020. 1.400 КМ  

Буџет, 

донатори, 

Влада РС 

1.1.2. Развој и 

увођење новог 

модела 

стипендирања и 

кредитирања 

ученика и 

студената 

 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

НВО 

2017. 0 КМ  - 

1.1.3. Организовање 

стручне праксе за 

средњошколце и 

Одсјек за локални 

економски развој, 

спољни сарадници 

2016-2020. 1.000 КМ Буџет, 

донатори, 
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студенте и НВО Влада РС 

1.1.4. Унаприједити 

системе и 

механизаме 

комуникације 

кључних актера за 

запошљавање 

младих 

Одсјек за локални 

економски развој, 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и  

НВО, Завод за 

запошљавање РС  

2017-2020. по пројекту 

Буџет, 

донатори, 

Влада РС 

1.2.1. Развој 

предузетничког и 

иноваторског духа 

код младих 

Одсјек за локални 

економски развој, 

НВО, спољни 

сарадници 

2017-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

1.2.2. Социјално 

предузетништво 

Одсјек за локални 

економски развој, 

Одјељење за 

привреду, 

донатори, спољни 

сарадници и НВО 

2018. По пројекту 

Буџет, 

донатори, 

Влада РС 

1.2.3. Рад на 

подизању свијести 

о радним 

потенцијалима 

младих са 

инвалидитетом 

Одсјек за локални 

економски развој, 

ЈУ Центар за 

социјални рад, 

НВО и спољни 

сарадници 

2018-2020 5.000 КМ   

Буџет, 

донатори, 

Влада РС 

1.3.1. Подршка 

start-up бизнису 

младих 

Одсјек за локални 

економски развој 

и спољни 

сарадници 

2017-2020. 5.000 КМ  

Буџет, 

донатори, 

Влада РС 

1.3.2.Успостављање 

предузетничке 

инфраструктуре 

Одсјек за локални 

економски развој 

и спољни 

сарадници 

2017-2020. 5.000 КМ  
Буџет, 

донатори 

1.3.3.Успостављање 

пословног 

менторства за 

младе 

Одсјек за локални 

економски развој 

и спољни 

сарадници 

2017-2020. 1.000 КМ Буџет 

1.3.4. Развој 

crowdfunding 

система за 

финансирање 

Одсјек за локални 

економски развој, 

Одјељење за 

привреду и 

2017-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 
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предузетничких 

подухвата младих 

друштвене 

дјелатности и  

спољни сарадници  

2.1.1. Побољшање 

услова за бољу 

информисаност и 

едукацију младих   

Кабинет 

начелника, НВО, 

спољни сарадници 

и медији 

2017-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

2.1.2. Подстицање 

активизма младих у 

мјесним 

заједницама 

донатори, спољни 

сарадници, НВО 
2017-2020. по пројекту 

Буџет, 

донатори 

2.1.3. Истраживање 

о потребама младих 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, НВО 

и спољни 

сарадници 

2017-2020. 5.000 КМ 

Министарство 

породице, 

омладине и 

спорта, буџет, 

донатори 

2.2.1.  Подршка 

обукама за 

омладинске 

раднике и 

омладинске лидере 

(јавни сектор, НВО, 

млади) 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, НВО и 

спољни сарадници 

2017-2020. 2.000 КМ  

Министарство 

породице, 

омладине и 

спорта, буџет, 

донатори 

2.2.2. Едукација о 

управљању и 

вођењу 

омладинских 

организација и 

управљање 

пројектним 

циклусима 

УГ Центар за 

дјецу, младе и 

породицу 

Лакташи, НВО и 

спољни сарадници 

2017-2020. по пројекту 

Министарство 

породице, 

омладине и 

спорта, буџет, 

донатори, 

НВО 

2.3.1. Промоција 

волонтирања у 

заједници 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, НВО, 

спољни 

сарадници, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи 

2016-2020. 1.000 КМ  

Министарство 

породице, 

омладине и 

спорта, буџет, 

донатори 
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2.3.2. Промоција и 

повећање 

мобилности 

волонтера унутар 

локалне заједнице 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, НВО и 

спољни сарадници 

2017-2020. 500 КМ  

Министарство 

породице, 

омладине и 

спорта, буџет, 

донатори, 

ОКЦ БЛ 

3.1.1. Проводити 

едукацију у 

основним школама 

о здравим 

стиловима живота 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, НВО и 

спољни сарадници 

2017-2020. 250 КМ  

Министарство 

породице, 

омладине и 

спорта, 

Министарство 

здрљавља и 

социјалне 

заштите,  

буџет 

3.1.2. Подизање 

свијести младих о 

штетности и 

ризицима 

кориштења 

друштвених мрежа 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, НВО и 

спољни сарадници 

2017-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

3.1.3. Едукација 

младих (сексуално 

и репродуктивно 

здравље, 

превенција насиља, 

болести зависности, 

...) 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, НВО и 

спољни сарадници 

2017-2020. 250 КМ 

ЈУ Дом 

здравља „Др 

Младен 

Стојановић“ 

Лакташи, 

буџет, 

донатори, 

Влада РС 

3.2.1. Изградња 

спортских терена у 

мјесним 

заједницама са 

акцентом на 

рурална подручја 

Одјељење за 

привреду, 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове, 

донатори, НВО и 

спољни сарадници 

2016-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

3.2.2. Изградња 

трим стазе и 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

2017-2020. 10.000 КМ  
Буџет, 

донатори, 

туристичке 
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шеталишта послове, 

Туристичка 

организација 

општине Лакташи 

и одјељење за 

просторно 

уређење 

организације 

3.2.3. Изградња 

теретана на 

отвореном 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности , 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове, 

Одјељење за 

просторно 

уређење  

2019. по пројекту 

Буџет, 

туристичка 

организација, 

НВО, 

донатори 

3.3.1. Организовање 

акција уређења и 

чишћења 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Туристичка 

организација 

општине 

Лакташи, 

организације 

цивилног друштва 

или НВО 

2017-2020. 1.400 КМ  

Буџет, 

донатори, 

НВО 

4.1.1.  

Успостављање базе 

талентованих 

младих  

Одјељење за 

привреду и 

друштвене, 

Удружење 

спортиста 

општине 

Лакташи, спољни 

сарадници, НВО 

2017-2020. 0 КМ - 

4.1.2. Развој 

партнерстава са 

иностраним 

донаторима, 

приватним и 

невладиним 

сектором за 

Одсјек за локални 

економски развој, 

одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

спољни сарадници 

2017-2020. по пројекту  
Буџет, 

донатори 
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реализацију 

програма подршке 

развоју 

талентованих 

младих 

и НВО 

4.3.1. Промоција 

талентованих 

младих у јавности   

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, НВО 

и  спољни 

сарадници  

2017-2020. по пројекту 

Буџет, 

донатори, 

НВО 

5.1.1.Унапређивање 

постојећих и 

креирање нових 

програма и 

садржаја за 

квалитетно 

провођење 

слободног времена 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, ЈУ 

Центар за културу 

и образовање, 

Удружење 

спортиста 

општине 

Лакташи, НВО, 

спољни 

сарадници, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, 

2017-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

5.2.1. Организовање 

едукативних 

тренинга, семинара 

и конференција за 

младе 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

донатори, спољни 

сарадници, 

омладинске 

организације и 

ОЦД 

2017-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

5.2.2. Едукација 

младих о 

могућностима 

подршке за 

финансирање 

активности 

Одсјек за локални 

економски развој, 

ЈУ Центар за 

културу и 

образовање, НВО 

и спољни 

сарадници 

2017-2020. 5.000 КМ  
Буџет, 

донатори 

5.2.3. Учешће 

младих у програму 

Одјељење за 

привреду и 
2017-2018. 7.000 КМ Буџет, 

Фондација 
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Омладинске банке 

Фондације Мозаик 

друштвене 

дјелатности, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, НВО 

Мозаик 

5.3.1. Развој 

постојећих и 

успостављање 

нових мрежа и 

партнерстава 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, , УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, НВО и 

спољни сарадници 

2016-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

5.3.2. Развој 

постојећих и 

успостављање 

нових програма за 

укључивање 

младих из 

маргинализованих 

група у активности 

слободног времена 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, , УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

Лакташи, 

Удружење 

спортиста 

општине 

Лакташи, НВО, 

спољни сарадници 

2017-2020. по пројекту 
Буџет, 

донатори 

5.4.1.Унапређивање 

и развијање 

инфраструктуре и 

садржаја за 

омладински 

туризам у 

Лакташима 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

донатори, спољни 

сарадници, НВО, 

Туристичка 

организација 

општине Лакташи 

2017-2020. по пројекту 

Буџет, 

донатори, 

Туристичка 

организација 

општине 

Лакташи 

5.4.2. Формирање 

омладинског фонда 

за подршку 

одласцима на 

тренинге, семинаре 

и конференције 

 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности, 

Центар за дјецу, 

младе и породицу 

 

2017-2018. 2.000 КМ 
Буџет, 

донатори 
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7. Мониторинг и евалуација 
 

Да бисмо управљали имплементацијом стратегије, као и имплементацијом 

пројеката, морамо бити у могућности да мјеримо степен остварења дефинисаних 

циљева и резултата у одређеном временском периоду, а за шта нам служе објективно 

провјерљиви индикатори. Врло важно је да пратимо реализацију пројеката и њен 

утицај на остваривање циљева. 

 Мониторингом  треба  да установимо у којој мјери и колико успјешно 

реализација стратегије доприноси побољшању положаја младих. Одсјек за локални 

економски развој ће праћењем дефинисаних индикатора контролисати остварење 

циљева и бити кључни носилац активности мониторинга и евалуације стратегије. Осим 

запослених у Одсјеку, потребно је да се формализује и тим за мониторинг и евалуацију 

стратегије, а значајну улогу треба да имају и омладинска тијела општине Лакташи.  

Предложени најважнији оквирни индикатори за мониторинг и евалуацију 

реализације Стратегије омладинске политике општине Лакташи за период 2016–2020. 

године су: 

 Стопа запослености младих 

 Стопа незапослености младих 

 Проценат младих незапослених у категорији дугорочно незапослених (више од 

једне године) 

 Број предузетника млађих од 30 година 

 Број волонтера у Центру за дјецу, младе и породицу Лакташи 

 Број омладинских организација које дјелују на територији општине Лакташи 

 Број друштвених домова 

 Број малољетничких трудноћа 

 Број кривичних дјела малољетних лица 

 Број младих обољелих од кардиоваскуларних болести и дијабетеса 

 Број спортских терена у мјесним заједницама 

 Број талентованих младих који су подржани од стране општине Лакташи 

 Курсеви неформалне едукације 

 Број корисника курсева неформалне едукације 

 

Начин праћења предложених индикатора, евентуалну допуну истих, као и 

методологију прикупљања података разрадиће Одсјек за локални економски развој. 

Тиме ће се обезбиједити праћење степена реализације зацртаних циљева, као и 

корекција и ажурирање стратегије у складу са потребама и уоченим промјенама у 

одређеним временским интервалима. 
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Стратегију омладинске политке општине Лакташи за период 2016-2020. године урадио је 

Тим за израду стратегије у сљедећем саставу: 

1. Драган Келечевић, шеф Одсјека за локални економски развој – координатор, 

2. Александар Јерковић, в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

– члан, 

3. Санела Ратковић, шеф Одсјека за друштвене дјелатности – члан, 

4. Свјетлана Баштинац, виши стручни сарадник са савјетодавне и економске послове у 

пољопривреди – члан, 

5. Милица Цвијић, дипломирани инжењер пољопривреде, виши стручни сарадник за 

савјетодавне послове за анималну производњу у Одсјеку за пољопривреду, 

предсједник Комисије за младе – члан, 

6. Горан Сексен, виши стручни сарадник за омладину и невладин сектор – члан, 

7. Мр Бојана Кондић Панић, шеф Одсјека за заједничке послове – члан, 

8. Горан Вујаковић, дипломирани економиста, приправник у Одсјеку за локални 

економски развој – члан, 

9. Вид Јеж, одборник у СО Лакташи – члан, 

10. Свјетлана Благојевић, одборник у СО Лакташи – члан, 

11. Славиша Стојаковић, члан Комисије за младе – члан, 

12. Валентина Вујинић, представник омладинских организација – члан, 

13. Марко Благојевић, представник омладинске организације – члан, 

14. Дијана Коџо, дипломирани економиста, волонтер у Одсјеку за локални економкси 

развој – члан, 

15. Милош Гверо, дипломирани еколог, волонтер у Одјељењу за просторно уређење – 

члан, 

16. Синиша Касић, дипломирани инжињер пољопривреде, волонтер у Одсјеку за 

пољопривреду – члан, 

17. Тијана Лукајић, дипломирани политиколог, приправник у Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности – члан, 

18. Марко Голијанин, дипломирани еколог, волонтер у Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности – члан, 

19. Младен Радиновић, дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу, 

волонтер у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности – члан, 

20. Јелена Шарић, дипломирани политиколог, волонтер у Стручној служби Скупштине 

општине Лакташи – члан, 

21. Александра Вранчић, дипломирани економиста и менаџер маркетинга, трговине и 

туризма, волонтер у Одјељењу за Општу управу – секретар. 

 

Консултант: 

Александар Додик, ангажован од стране Омладинског комуникативног центра. 

 

 

 

 

 


