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УВОД 

 

„Стратегија развоја општине Лакташи за период 2014-2024. година“ (у даљем 

тексту: Стратегија) усвојена је од стране Скупштине општине Лакташи у априлу 2014. 

године и као таква представља кључни стратешко-плански документ општине. Овим 

документом су дефинисани фокуси и стратешки циљеви будућег локалног развоја 

општине Лакташи за дугорочни период до 2024. године, док су секторским развојним 

плановима (за секторе економског развоја, друштвеног развоја и заштиту животне 

средине) утврђени циљеви, резултати, програми, пројекти и мјере за период до 2018. 

године. 

Имајући у виду да се 2018. године завршио петогодишњи циклус имплементације 

Стратегије и да је истекао плански период секторских планова, општинско руководство је 

одлучило да током 2018. године проведе процес ревизије Стратегије, те је 17. маја 2018. 

године Скупштина општине Лакташи донијела Одлуку о изради ревизије Стратегије. 

Разлог за доношење ове Одлуке проистекао је из Меморандума о разумијевању 

потписаног 20.04.2017. године између Општине Лакташи и Развојног програма 

уједињених нација у БиХ („UNDP“) у оквиру Пројекта локалног интегрисаног развоја 

(„ILDP“). У складу са потписаним Меморандумом о разумијевању, уз подршку Пројекта 

интегрисаног локалног развоја, проведена је екстерна евалуација остварења Стратегије 

развоја досадашњег тока имплементације, чији су резултати и препоруке представљали 

улазне информације неопходне за провођење квалитетне ревизије Стратегије.  

Евалуација је извршена кроз оцјену основних аспеката вредновања Стратегије који 

се односе на релевантност, ефективност, ефикасност, утицај и одрживост, те је показала да 

су у периоду имплементације од 2014. до 2017. године постигнути значајни резултати и 

направљене позитивне промјене у локалној заједници. Основни закључци и препоруке 

спроведене евалуације су: 

 

 Од укупно 13 секторских циљева у посматраном пероду 3, циља су у потпуности 

остварена, 9 секторских циљева је остварено дјелимично, а за 1 циљ није било 

могуће оцијенити остварење. Укупан проценат реализације планираних пројеката у 

оквиру Стратегије износи 56,41%, а најбољи резултати биљеже се у домену 

повећања броја предузећа, нових инвестиција, пољопривредних газдинстава и 

годишњој вриједности БДП-а. Позитивни помаци биљеже се и у сектору 

друштвеног развоја, нарочито у домену повећања квалитета услуга социјалне и 

здравствене заштите, унапређења комуналних услуга, као и изградње културне и 

спортске инфраструктуре. Међутим, у сектору заштите животне средине нису 

регистрована значајна постигнућа, односно нису успостављени системи за мјерење 

ефеката стратешких интервенција.  

 Уколико се посматра омјер планираних средстава из секторских планова, од 

укупно 62.245.300,00 KМ средстава планираних за имплементацију свих 117 

пројеката, реализовано је 72,76%, односно за реализацију пројеката из Стратегије 

уложено је 45.290.552,00 KМ. Низак степен реализације забиљежен је у секторским 

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

сектору економског развоја степен реализације изузетно висок (197%). У структури 
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укупно реализованих средстава из буџета Општине издвојено је 9% укупних 

средстава, а из спољних извора је уложено 91% укупних средстава. С обзиром да 

имплементација Стратегије у великој мјери зависи од спољних извора, у наредном 

периоду треба јачати капацитете Општине за идентификацију извора финансирања 

и намицање донаторских средстава. Такође, значајна препорука за процес ревизије 

Стратегије јесте потреба анализе вишегодишњих трендова утрошка средстава из 

буџетских и спољних извора, а затим пројекција расположивих средстава на основу 

информација о активностима, приоритетима, буџетским пројекцијама и најавама 

донатора. 

 Системски приступ стратешком планирању и имплементацији Стратегије развоја је 

заживио у свакодневној пракси. Одсјек за локални развој и људске ресурсе обавља 

функцију јединице за управљање развојем (ЈУРА), те је Правилником о 

организацији  и  систематизацији  радних  мјеста Општинске управе општине 

Лакташи из 2017. године подржана улога Одсјека за локални развој и људске 

ресурсе као централног тијела за планирање, реализацију, праћење и вредновање 

Стратегије. Доношењем Правилника о планирању, праћењу и вредновању 

годишњег рада и извјештавању у Општини Лакташи (у даљем тексту: ППВИ) у 

децембру 2018. године формализован је и начин сарадње између општинских 

организационих јединица на овим пословима. Унутар Одсјека за локални развој и 

људске ресурсе систематизована су радна мјеста која имају обавезу праћења јавних 

позива и аплицирања на исте. У смислу реализације пројеката, Општина је 

показала досљедност у реализацији и праћењу те вредновању пројектних резултата. 

Функција праћења и вредновања имплементације Стратегије у Оштини Лакташи је 

доста добро развијена, али се сугерише јачање капацитета општине за аплицирање 

на јавне позиве и управљање пројектима како би се ојачала функција разраде 

пројеката. 

 

Ревидирање Стратегије проведено је од стране Општинског развојног тима (у 

даљем тексту: ОРТ) и секторских група, те уз учешће представника јавног, приватног и 

невладиног сектора у оквиру ревитализоване Партнерске групе (у даљем тексту: ПГ). 

Техничка помоћ у процесу израде Стратегије, средњорочне евалуације и ревизије 

Стратегије развоја пружена је ОРТ- у  у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја. 
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1. МЕТОДОЛОГИЈА КРЕИРАЊА РЕВИДОВАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

 

 У процесу ревидирања стратешког плана развоја општине Лакташи кориштена је 

стандардна Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (МИПРО), 

прихваћена и препоручена од стране ентитетских влада, те савеза општина и градова оба 

ентитета. Ради се о методологији која је у потпуности усклађена са постојећим законским 

оквиром којим је дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, као и са водећим 

принципима и приступима стратешком планирању које промовише Европска унија. 

МИПРО предвиђа ревизију стратегије након 5 година провођења при чему се врши 

провјера циљева, ревидира социо-економска анализа и ажурира стратешка платформа те 

се врши израда секторских планова за наредних 5 година.  

 Приликом израде Стратегије, а тако и током ревизије овог стратешког документа, 

задржани су водећи принципи на којима се заснива ревизија Стратегије, а то су одрживост 

и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски аспект и аспект 

заштите животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке 

шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса 

маргинализованих и социјално искључених група становништва. Такође, ревидовану 

Стратегију развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски, друштвени и 

аспект заштите животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне цјелине) и 

партиципација (сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради 

Стратегије). 

 Општина Лакташи се ангажовала у процесу ревизије Стратегије вођена увјерењем 

да стратешко планирање представља кључни инструмент за проактивно и одговорно 

управљање локалним развојем. Процес ревизије Стратегије, инициран од стране 

начелника Општине и подржан од стране Скупштине општине, започео је потписивањем 

Меморандума о разумијевању између Општине Лакташи и Развојног програма 

Уједињених нација, те активним укључивањем радних тијела – ОРТ-а , Секторских 

радних група и ПГ. Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом 

процесу створени су механизми за грађанско учешће у планирању локалног развоја кроз 

рад Партнерске групе. 

 Полазна тачка за ревизију Стратегије је била средњорочна евалуација (спроведена 

током 2018. године), анализа постојећих стратешких докумената, те степен развијености 

људских ресурса неопходних за ревизију, имплементацију, праћење и вредновање 

Стратегије. Ревизију базичног и најважнијег дијела Стратегије, стратешке платформе, која 

обухвата ревидирану социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и 

стратешке циљеве развоја, урадио је ОРТ. Ревизију секторских планова развоја локалне 

економије, друштва и заштите живнотне средине израдиле су, за ту сврху, формирани 

секторски тимови које су чинили чланови ОРТ-а и ПГ-е. У завршном дијелу процеса 

ревизије Стратегије, ОРТ је, на бази принципа интеграције, објединио и ускладио 

ревидоване секторске документе те припремио оквирни трогодишњи план 

имплементације (1+2), укључујући и план развоја организационих капацитета и људских 

потенцијала неопходних за ефикасну имплементацију ревидиране Стратегије. Како би се 

омогућила успјешна имплементација ревидиране Стратегије, финансијски оквир 

Стратегије је у потпуности усклађен са општинским буџетом за 2019. годину и реалним 

могућностима за повлачење средстава из екстерних извора. 
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2. СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА 

 

2.1. Ревидирана социо-економска анализа  

 

У овом дијелу ревидираног документа „Стратегије развоја општине Лакташи за 

период 2014-2024. година“, припремљен је сажети преглед кључних измјена социо-

економског стања у односу на стање из 2013. године, а које су резултат имплементације 

Стратегије у претходних 5 година и измијењених околности услијед дјеловања вањских 

фактора (ван обухвата Стратегије). Дијелови социо-економске анализе који нису 

претрпјели значајне промјене изостављени су из овог прегледа и њихове кључне 

карактеристике су представљене у оквиру документа „Стратегија развоја општине 

Лакташи за период 2014-2024. година“. 

 

2.1.1. Опште карактеристике 

 

Општина Лакташи је смјештена у западном дијелу Републике Српске и 

сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине. Захваљујући повољном геостратешком 

положају и постојећој саобраћајној инфраструктури, општина Лакташи је добро повезана 

са сусједним општинама и ширим окружењем. Међународни аеродром Бања Лука удаљен 

је свега 3 km од општинског средишта, што омогућава повезивање цијеле регије са 

сусједним и другим државама. Удаљеност Лакташа од великих регионалних центара 

(Загреб, Сарајево, Београд и Љубљана) је од 150 до 300 km.  

 

 
 

По величини територије (388 km²) општина Лакташи је на 26. мјесту, а по броју 

становника (34.720)
1
 на 9. мјесту од 57 општина и 7 градова у Републици Српској. Густина 

насељености је 88,09 ст/km². Општина Лакташи је административно подијељена на 11 

мјесних заједница са 37 насељених мјеста. 

                                                           
1
 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске. Према резултатима пописа из 2013. године, 

општина Лакташи има 34.210 становника, а према процјени Републичког завода за статистику Републике 

Српске за 2017. годину, на подручју општине живи укупно 34.720 становника. 

Површина: 388 km² (38.837 hа) 

Процјена броја становника: 34.720  

Густина насељености: 88 ст/km2  

Клима: умјерено-континентална 

Просјечна температура: 11°С 

Географски положај: 

Сјеверна географска ширина,  

од 44°46’до 44°59’  

источна географска дужина,  

од 17°10’ до 17°29’ 
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На подручју општине Лакташи стање ресурса у претходном периоду није се 

значајно мијењало. Обрадиво земљиште, шумски комплекси, минералне сировине и 

термоминерални потенцијал су и даље природни ресурси на којима ће бити базиран 

привредни развој Лакташа. Пољопривредно земљиште чини око 2/3 укупне површине 

општине, што је одредило пољопривреду као једну од најзначајних привредних грана.  

 

2.1.2. Демографски потенцијал 

 

Демографски потенцијал представља значајну развојну снагу општине. Према 

процјени Републичког завода за статистику Републике Српске, заснованој на коначним 

резултатима пописа становништва из 2013. године, на подручју општине Лакташи у 2017. 

години у 11.293 домаћинства, живјело је 34.720 становника, што је за 510 више у односу 

на 2013. годину.  

 

Графикон бр. 1: Број становника према процјени Републичког завода за статистику РС  

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 

На графикону бр. 1 видљиво је да се број становника стално повећава захваљујући 

досељавању становништва из других општина (позитиван миграциони салдо), a сa друге 

стране поједини дијелови општине се демографски празне.  

У жупском дијелу општине, који обухвата 21 насељено мјесто са десне стране 

ријеке Врбас
2
 и заузима скоро 2/3 површине општине, живи мање од 1/3 укупног 

становништва. Већина  насељених мјеста у Жупском дијелу општине, али и неколико у 

Поткозарско-Лијевчанском дијелу, демографски стагнира или им је број становника мањи 

у односу на 1991. годину
3
. Насупрот њима, Велико Блашко, Трн, Јаблан, Лакташи и 

Јакуповци су насељена мјеста која се снажно демографски развијају а Александровац, 

Гламочани, Петошевци, Слатина, Буковица и Мало Блашко се развијају нешто споријим 

интензитетом. Потпуније сагледавање демографског потенцијала општине и степена 

руралности, односно урбанизације, омогућава административна карта општине Лакташи, 

која је, како смо раније нагласили, административно подијељена на 37 насељених мјеста 

распоређених у 11 мјесних заједница. 

                                                           
2
 Шешковци, Кришковци, Папажани, Милосавци, Милошевци, Чардачани, Довићи, Велико Блашко, 

Шушњари, Мало Блашко, Слатина, Јаружани, Ћетојевићи, Кадињани, Рајчевци, Љубатовци, Алексићи, 

Бошковићи, Деветина, Друговићи и Кољани. Мада житељи Жупе сматрају да Жупу чине 22 села, при чему 

поред набројаних насељених мјеста убрајају и Гумјeру, која административно није насељено мјесто. 
3
 Набројана насељена мјеста у Жупском дијелу, осим Алексића, Великог Блашка, Малог Блашка, Слатине, 

Чардачана и Шушњара, а у Поткозарско-Лијевчанском дијелу насељена мјеста Бакинци, Крнете, 

Косјерово и Мрчевци.  
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Слика бр. 1: Административна карта општине Лакташи 

 
Извор: Подаци о броју становника се односе на коначне резултате „Пописа становништва, 

домаћинстава и станова у БиХ 2013“, Републички завод за статистику Републике Српске; а подаци о 

површини територије појединих насељених мјеста су преузети из документа Социо-економска анализа 

стања општине Лакташи, јули 2006. године - Административна карта општине Лакташи 

 

Према критеријумима OECD-а, општина Лакташи са густином насељености од                 

88,09 ст/km представља рурално подручје. Међутим, ако се критеријум руралности 

примијени на мјесне заједнице и насељена мјеста, неколико мјесних заједница представља 

урбано подручје, а то су: МЗ Трн, МЗ Лакташи и МЗ Клашнице, односно насељена мјеста 

која имају више од 150 ст/km
2
 (Трн, Лакташи, Гламочани, Велико Блашко и Јакуповци). 

Користећи друге критеријуме, као што су: саобраћајна повезаност, број ученика у 

школама, степен индустријализације,  и тако даље, односно када се посматра цијелокупан 

квалитет живота, поред Лакташа које има статус градског насеља, издвајају се 

традиционални урбани центри: Трн, Слатина и Александровац.  
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Табела бр. 1: Преглед старосне и полне структуре становништва  

Старосна 

структура 

2013 2014 2015 2016 2017 

M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж 

0-14 2.740 2.623 2.713 2.600 2.671 2.570 2.653 2.544 2.644 2.552 

15-64 11.884 11.740 11.944 11.742 11.968 11.720 11.935 11.703 11.897 11.660 

65+ 2.281 2.942 2.347 3.004 2.442 3.120 2.540 3.208 2.647 3.320 

Укупно 16.905 17.305 17.004 17.346 17.081 17.410 17.128 17.455 17.188 17.532 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 

У табели бр. 1 приказан је преглед старосне и полне структуре становништва у 

периоду од 2013. до 2017. године. Старосна структура становништва је значајан показатељ 

укупних потенцијала, посебно код планирања ресурса радно активног становништва, са 

једне стране и структуре потрошачког агрегата, са друге стране. Према подацима 

приказаним у табели, у општини Лакташи живи највише становника старости 15-64 

година и женски пол је у благој предности у односу на мушки. Просјечна старост 

становништва је повећана са 40,04 у 2013. на 41,27 у 2017. години, што је испод просјека 

Републике Српске (у 2013. години просјечна старост становништва је била 41,63 а у 2017. 

години 42,70). Структуре становништва омогућавају квалитетно кориштење развојних 

потенцијала, али је потребно системски радити на побољшању, прије свега образовне 

структуре, кроз континуирано образовање и унапређивање степена и структуре 

образованости, као и привлачење интелектуалног капитала на подручје општине. 

 

Графикон бр. 2: Миграциона кретања 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 

Највећи раст броја становника на подручју општине Лакташи настао је под 

утицајем ратних дешавања. Према посљедњем званичном попису становништва из 2013. 

године, општина Лакташи је имала укупно 34.210 становника. Подаци о миграцијама 

показују позитиван тренд у природном кретању становништва. Главни узрок 
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континуираног повећања броја становника су унутрашње миграције, односно пресељење 

из других општина. 

Графикон бр. 3: Природни прираштај 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 

Општина Лакташи је, у периоду од 2007. до 2016. години имала негативан 

природни прираштај, осим у 2010. години, када је забиљежен већи број рођених. 

Природни прираштај у општини Лакташи 2001. године износио је 58, док је тај број 2007. 

године смањен на -38, да би 2014. године достигао и број од -105. У 2017. години 

прекинут је тренд пада природног прираштаја. Очито је да углавном негативан природни 

прираштај и изражена депопулација појединих дијелова општине захтијевају мјере 

популационе политике, кроз директно издвајање средстава за ову намјену, али и 

усмјеравање становништва, поготово новопридошлог у ове дијелове општине, стварање 

потребних услова за рад и живот, у чему може бити и значајна улога дијаспоре. Према 

процјени ОРТ-а, око 5.000 људи чине дијаспору претежно настањену у земљама бивше 

Југославије (Словенија, Хрватска, Србија), те Њемачкој, Аустрији и Шведској. Дијаспора 

има значајну улогу у функционисању предузећа на подручју општине Лакташи, у виду 

сувласника, купца или добављача репроматеријала и услуга. Дијаспора која је 

организована у виду удружења, културно-умјетничких друштава или на други начин, има 

значајну улогу у очувању културе и традиције овог краја, међутим Општина нема тачне 

податке о броју тих удружења, те је у наредном периоду неопходно успоставити 

одговарајући регистар дијаспоре како би се на основу тога радило на успостави формалне 

сарадње са представницима дијаспоре што би довело до бољих резултата заједничког рада 

са дијаспором. У том смислу је и планирана изградња пословне зоне у Друговићима, као 

покретача развоја, прије свега у жупском дијелу општине. Од мјера популационе политике 

Општина Лакташи је у периоду 2015-2017. година издвојила средства за подршку 

наталитету кроз суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње (у случају кад је 

искориштено право на средства за ову намјену од Фонда здравственог осигурања) у 

просјеку од око 12.000,00 КМ годишње.  
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2.1.3. Привреда 

 

Општина Лакташи је развијено предузетничко средиште са великим бројем 

пословних субјеката у различитим областима пословања, од којих су неки лидери на 

тржишту. Томе у прилог говори и чињеница да у Републици Српској и БиХ број активних 

предузећа на 1.000 становника износи око девет (за око 0,80 више него у 2013. години), док 

је овај број на подручју општине Лакташи 15,18, што је за 0,13 више него у 2013. години 

(15,05).
4
 Такође, формална стопа незапослености на подручју општине Лакташи је знатно 

нижа него на нивоу Републике Српске и БиХ, те је са 22,28% у 2013. години, смањена на 

18,72% у 2017. години, док је на нивоу Републике Српске у истом периоду стопа 

незапослености смањена на 31,54% (38,80% у 2013. години), а на нивоу БиХ на 38,44% 

(44,46% у 2013. години).
5
 Не постоје подаци о анкетној стопи незапослености

6
 за ниво 

                                                           
4
 Извор: Привредна комора РС-Подручна привредна комора Бања Лука-Преглед финансијских резултата 

пословања и структуре привреде РС и подручја Коморе Бања Лука за период  I-XII посматраних  година, а 

на основу података Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге ( у даљем тексту 

АПИФ-а) о привредним друштвима, задругама и осталим пословним субјектима, који послују на 

профитном принципу, а предали су завршни рачун за посматране године; Федерални завод за 

програмирање развоја-Анализа пословања привредних субјеката у Федерацији БиХ за посматране године, 

а на основу података ФИА-е; Други расположиви извори о броју субјеката који су предали завршни рачун. 
5 Формална стопа незапослености, израчуната на основу просјечног броја запослених и незапослених лица, 

која су у току године била регистрована (подаци Републичког завода за статистику на основу снимања у 

марту и септембру посматраних година), односно евидентирана (подаци ЈУ Завод за запошљавање 

Републике Српске о броју незапослених-активна понуда по мјесецима посматраних година), односно за 

ниво БиХ, на основу просјека, који се заснивају на подацима Агенције за статистику БиХ о броју 

регистрованих запослених и незапослених лица по мјесецима посматраних година.   
6 За разлику од формалне стопе која се израчунава на основу административних података о запослености и 

незапослености, анкетна стопа незапослености се заснива на прикупљеним подацима путем Анкете о 

радној снази (методолошки заснована на препорукама и дефиницијама Међународне организције рада-

„International Labour Organization-ILO“ и захтјевима Статистичког уреда ЕУ- „European Statistical Office-

EUROSTAT“, чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података у подручју статистике рада), а има 

и шири обухват, јер укључује и неформално запослене и самозапослене. Извор: Републички завод за 

статистику Републике Српске-Анкета о радној снази, Статистички билтен, број 10, Бања Лука, 2017; 

Агенција за статистику БиХ-Анкета о радној снази 2018, Тем. билтен, број 10, Сарајево, 2018. 

ЗАКЉУЧАК – ДЕМОГРАФСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 

Демографски потенцијал представља значајну развојну снагу општине. Број становника се 

стално повећава захваљујући досељавању становништва из других општина (позитиван 

миграциони салдо), док се с друге стране поједини дијелови општине демографски празне 

(жупски дио). Просторно-планском документацијом и олакшицама код издавања дозвола 

треба усмјеравати насељавање становништва у рурална подручја, посебно она која остају 

без становништва, уз паралелан процес стварања услова за квалитетан живот на селу. 

Дијаспора са подручја општине Лакташи, чији број није занемарљив, може представљати 

један од кључних ресурса који могу значајно допринијети интегрисаном локалном развоју 

општине. У овом контексту се може посматрати активна улога Општинске управе која 

својим мјерама требало би  створити амбијент да се привуку инвестиције из дијаспоре и на 

тај начин побољша квалитет живота у општини. Мјерама популационе политике и другим 

мјерама требало би наставити стимулисати демографски раст (негативан природни 

прираштај последњих година). Структура становништва (83,08% рaднo спoсoбнo 

стaнoвништвo) омогућава квалитетно кориштење развојних потенцијала, али је 

потребно системски радити на побољшању, прије свега образовне структуре, кроз 

континуирно образовање и унапређивање степена и структуре образованости, као и 

привлачење интелектуалног капитала на подручје општине, што је детаљније 

образложено у поглављу о Тржишту рада. 
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oпштине, али с обзиром на чињеницу да је формална стопа незапослености на подручју 

општине нижа од анкетне стопе незапослености на нивоу Републике Српске (21,0% у 2017. 

години; 27,0% у 2013. години), односно БиХ (20,5% у 2017. години, 27,5% у 2013. години), 

може се претпоставити да је и анкетна стопа незапослености на нивоу општине нижа од 

просјекa Републике Српске и БиХ.  

 

Графикон бр. 4: Основни показатељи привредног раста (вриједности по становнику)   

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске; Привредна комора Републике Српске-Подручна 

привредна комора Бања Лука; АПИФ 
7
 

 

Привреда општине остварује респективно учешће у укупним привредним 

кретањима на нивоу Републике Српске и БиХ, на шта је значајно утицао и раст извоза (у 

периоду 2013-2017. године извоз је повећан више од 1,5 пута) и укупног прихода привреде 

(8,2% у посматраном периоду), односно БДП-а, као најважнијег макроекономског агрегата 

(9,39% у посматраном периоду). У сврху сагледавања достигнутог нивоа привредног 

                                                           
7
 Републички завод за статистику Републике Српске - Национални рачуни-Статистички билтен, бр. 11,  Бања 

Лука, 2018. година - Бруто домаћи производ, производни приступ, текуће цијене-подаци о БДП-у РС; 

Градови и општине Републике Српске 2018, Бања Лука, децембар 2018. године-Становништво, Попис 

2013. и Процјене становништва - средином године. 

   Привредна комора РС-Подручна привредна комора Бања Лука-Преглед финансијских резултата пословања 

и структуре привреде РС и подручја Коморе Бања Лука за период I-XII посматраних  година-подаци за 

укупни приход, а на основу података АПИФ-а о привредним друштвима задругама и осталим пословним 

субјектима, који послују на профитном принципу, а предали су завршни рачун за посматране године; 

Информација о привредним кретањима у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за посматране 

године, а на основу података Спољнотрговинске коморе БиХ  о оствареном извозу. 

   АПИФ-Информација о пословању привреде у Републици Српској за посматране године и Збирни 

финансијски извјештаји за општину Лакташи-подаци о  трошковима бруто зарада, бруто накнада зарада и 

осталих трошкова за ниво општине Лакташи и Републике Српске (основ за обрачун БДП општине 

Лакташи). 

   Податке о БДП-у по становнику за ниво општине, треба посматрати с резервом, с обзиром да су из разлога, 

што Републички завод за статистику не објављује податке за ниво општина/градова, обрачунати на основу 

поређења укупне масе трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за ниво општине 

Лакташи и Републике Српске и примјене овог односа на БДП по становнику Републике Српске, тако да је 

БДП општине Лакташи подцијењен, због чињенице да су бруто зараде на нивоу општине знатно ниже од 

републичког просјека, јер велика већина запослених ради у приватном, и то у реалном сектору, гдје су 

плате ниже, док је на нивоу Републике знатно већи број запослених у јавном и финансијском сектору, гдје 

су плате знатно више. 
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развоја општине Лакташи у односу на ниво Републике Српске и БиХ на графикону бр. 4 су 

исказане вриједности ових показатеља по становнику.  

Видљиво је да је у периоду 2013-2017. година БДП по становнику општине 

Лакташи спорије растао од БДП по становнику Републике Српске, али и да је у 

посматраном периоду номинална вриједност овог показатеља на нивоу општине, иако 

подцијењена због начина обрачуна, већа у односу на номиналну вриједност на нивоу 

Републике Српске, што упућује да је достигнути ниво привредног развоја општине изнад 

републичког просјека, као и просјека БиХ.
8
 На овакав закључак нас упућује и чињеница да 

су и други показатељи раста и развоја, а чије су вриједности за ниво општине знатно 

реалније од БДП-а (укупан приход по становнику и извоз по становнику), значајно већи, а 

извоз има и бржи раст у односу на просјек Републике Српске и БиХ.  

Као што видимо у периоду 2013-2017. година привредна кретања на подручју 

општине Лакташи карактеришу позитивне промјене у свим аспектима пословања, које су 

резултат промјена у структури привреде у корист подручја која су више извозно 

орјентисана, повећане запослености фирми на локалном нивоу, те новог инвестирања и 

запошљавања од стране постојећих или нових инвеститора. Битни утицаји на наведене 

чиниоце позитивних промјена су услови створени кроз издвајања значајних средстава из 

буџета за капиталне инвестиције (преко 150 милиона КМ годишње од 2004. године), прије 

свега за класичну инфраструктуру, реализација великих инвестиција од републичког 

значаја, које су се дијелом реализовале и на подручју општине Лакташи (изградња ауто-

пута Бања Лука-Добој), унапређење повољног пословног окружења и квалитета услуга 

локалне управе, као сервиса грађана и привредних субјеката (ISO 9001:15000 стандард; 

BFC цертификат, успостављање и функционисање Савјета за привреду и запошљавање), 

поједностављење процедуре добијања грађевинских дозвола, поједностављење процедуре 

регистрације предузетника (регистрација кроз Јединствени систем уз прибављање 

пореског броја - ЈИБ-а), финансијске повољности у виду смањења општинских накнада за 

изградњу производних и пољопривредних објеката, могућност плаћања обавеза у ратама, 

додјела средства подстицаја и др. 

Томе у прилог говори и чињеница да је према оствареним финансијским 

резултатима пословања, кроз цјелокупан посматрани период привреда општине Лакташи 

на трећем мјесту у Републици Српској. Наиме, према подацима Привредне коморе 

Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука („Информације о 

финансијским резултатима“) укупан приход привреде општине Лакташи се у периоду                       

2013-2017. година повећао са 1.115.826.893 КМ у 2013. години на 1.226.860.097 КМ у                        

2017. години, док се нето финанијски резултат повећао са 28.272.627 КМ на                    

64.588.558 КМ.  

Најразвијеније дјелатности су и даље трговина, прерађивачка индустрија и 

грађевинарство. Међутим, структура привреде се промијенила, у смислу да трговина не 

доминира (у 2013. години обухватала око 40% привредних субјеката и укупног прихода, 

те преко 50% нето финансијског резултата), и то у корист прерађивачке индустрије и 

                                                           
8
 Према подацима Агенције за статистику БиХ – „Бруто домаћи производ према производном, доходовном и 

расходном принципу“, Сарајево 2018. године и Сапоштења „Бруто домаћи производ Босне и Херцеговине, 

производни приступ, први резултати“, Сарајево 2018. године, БДП БиХ/становнику у периоду 2013-2017. 

година је порастао за 17,89%. БДП/становнику у 2013. години је износио 7.584 КМ, а у 2017. години 8.941 

КМ. 
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грађевинарства, тако да се у 2017. години на трговину односи 1/3 или мање величине 

поменутих показатеља. Сектор транспорта и складиштења је задржао битну улогу у 

структури привреде. У структури прерађивачке индустрије доминирају производња 

прехрамбених производа и пића (прерада меса и производња месних прерађевина и 

прерада кромпира),  електроиндустрија, метална и машинска индустрија, а битно учешће 

имају и прерада дрвета и производња производа од дрвета, индустрија пластике и гуме и 

текстилна индустрија. Пољопривреда не даје потребне ефекте с обзиром на развојни 

потенцијал. Наиме, привредна друштва из области пољопривреде у структури претходно 

поменутих показатеља учествују са 1,5 - 5,5%, с тим да није обухваћена пољопривредна 

производња на пољопривредним газдинствима, чије ефекте је веома тешко у потпуности 

сагледати, с обзиром да се број регистрованих пољопривредних газдинстава креће око 

1.000, а према резултатима Пописа из 2013. године 3.882 пописаних домаћинства се бави 

неким видом пољопривредне производње, од чега само 662 домаћинства производе за 

тржиште. Угоститељство негативно послује, што је повезано и са недовољним 

кориштењем туристичких потенцијала
9
. 

 

Спољнотрговинско пословање 

У корист позитивних привредних кретања свједоче и подаци Привредне коморе 

Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука о спољнотрговинској 

активности на подручју општине према којима се извоз повећао са 133.318.000 КМ у 2013. 

години (4,96% извоза у РС, 1,55% извоза у БиХ) на 220.560.000 КМ (6,02% извоза РС, 

1,94% извоза БиХ), а праћен је повећањем стопе покривености увоза извозом са 42,08% 

(58,66% у РС, 57,87% БиХ) на 47,32% (73,05% у РС; 61,71% у БиХ) респективно, јер је 

увоз спорије растао (466.149.000 КМ у 2017. години у односу на 316.818.000 КМ у 2013. 

години). Обим размјене се повећао са 450.136.000 КМ у 2013. години (6,19% обима РС; 

1,92% обима БиХ) на  686.709.000 КМ у 2017. години (7,91% обима РС, 2,30 обима БиХ), а 

дебаланс са -183.500.000,00 КМ (9,69% дебаланса РС, 2,93% дебаланса БиХ) на-

245.589.000,00 КМ (18,17% дебаланса РС, 3,48% БиХ), респективно. Према подацима 

Републичког завода за статистику Републике Српске
10

 водеће економске групације у 

извозу општине су земље ЕУ са 84,63 % (89,87% у 2013. години) и земље „CEFTA“ са 

7,92% (5,24% у 2013. години), а у увозу су такође највише заступљене земље ЕУ са 73,56% 

(68,30% у 2013. години) и земље CEFTA-е са 15,12% (20,65% у 2013. години). На ове двије 

групације се односи око 85% дебаланса у робној размјени. Најважнији спољнотрговински 

партнери општине Лакташи у 2017. години су биле Словенија са 58,81% (61,07% у 2013. 

години), Њемачка са 7,86% (10,55% у 2013. години), Србија са 7,31% (4,03% у 2013. 

години), Аустрија 6,67% (4,32 у 2013. години) и Хрватска 3,92% (6,92% у 2013. години) 

укупног извоза, док су у увозу највише заступљене Словенија са 23,68% (19,78% у 2013. 

                                                           
9
 Код сагледавања положаја ове области битно је нагласити да финансијским показатељима није обухваћено 

пословање угоститеља у форми предузетника.  
10

 Подаци о укупној спољнотрговинској размјени се разликују у односу на податке Привредне коморе 

Републике Српске - Подручна привредна комора Бања Лука и Спољнотрговинске коморе БиХ, привредни 

субјекти са подручја општине Лакташи у 2013. години остварили су извоз у укупној вриједности од 

129.810.926 КМ, а у 2017. години 214.133.220,00 КМ, са повећањем стопе покривености увоза извозом са 

41,18% на 48,89 %, јер је увоз спорије растао (315.211.423 КМ у 2013. години; 438.013.114 КМ). Обим 

размјене је порастао са 455.022.349 КМ у 2013. години на 652.146.334 КМ у 2017. години, а дебаланс се 

повећао са -185.400.497 КМ на -223.879.894 КМ, респективно. Укупна количина извезене робе је са 

63.694.563,29 kg у 2013. години порасла на 77.432.291 kg у 2017. години, док је укупна количина увозене 

робе порасла са 109.425.600,70 kg на 151.118.397 kg. 



16 

години), Србија са 14,10% (18,58% у 2013. години), Италија са 11,12% (9,70% у 2013. 

години), Холандија 10,34% (5,08% у 2013. години), Њемачка 9,42% (9,63% у 2013. години) 

и Хрватска 5,14% (8,05% у 2013. години) укупног увоза.  

На Србију, Италију и Холандију отпада око 1/5 укупног дебаланса робне размјене, 

а значајан дебаланс је остварен са Пољском, Хрватском, Кином и Турском, док се у 2013. 

години више од 1/4 дебаланса односило на Србију, а значајан дебаланс остварен је са 

Италијом, Хрватском, Њемачком, Кином, Холандијом, Чешком и Турском. Значајнији 

суфицит остварен је са Словенијом и Аустријом (у 2013. години са Словенијом). Највећи 

извоз је остварен у сектору машина и транспортних средстава преко 60%, (преко 50% у 

2013. години), затим производа разврстаних према материјалу и сирових нејестивих 

материја, осим горива преко 10% појединачно (8%, односно 9% респективно у 2013. 

години), док се на сектор хране и живих животиња односи преко 5% (9% у 2013. години) 

укупног извоза, а највећи увоз у сектору хране и живих животиња и машина и 

транспортних средстава, појединачно око 30% (око 25% у 2013. години) укупног увоза.  

Посебно је неповољан однос спољнотрговинске размјене сирових материја и 

готових производа, гдје је салдо робне размјене сирових материја нејестивих, осим горива 

преко +15 милиона КМ (+13 милиона у 2013. години), а салдо робне размјене готових 

производа око -70 милиона КМ (-40 милиона у 2013. години). Приходи од продаје роба и 

учинака исказани у завршном рачуну за 2017. годину омогућавају сагледавање улоге 

појединих сектора и грана у укупној извозној активности привредних субјекта, који 

послују на подручју општине (графикон бр. 5).
11

 

 

Графикон бр. 5: Извоз по секторима и привредним гранама у 2017. години 

 
Извор: Привредна комора Републике Српске - Подручна привредна комора Бања Лука 

                                                           
11

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

Републике Српске - Подручна привредна комора Бања Лука, односно Спољнотрговинске коморе БиХ и 

Републичког завода за статистику РС, а показују да су привредни субјекти, који послују на подручју 

општине Лакташи извезли производе, робе и извршили услуге у вриједности од 251,3 милиона КМ 

(наведеним износом обухваћени су и приходи од продаје у износу од 68,5 милиона, привредних субјеката 

који комплетну производњу извозе, а чији приходи од продаје производа, роба те извршених услуга у 

иностранству, због начина извоза нису исказани у финансијском извјештају). 
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Највећи извоз је остварен у сектору грађевинарства (92,8 милиона КМ), а слиједе га 

гране електро, металне и машинске индустрије, сектор трговине, грана дрво и намјештај, 

сектор транспорта и складиштења, грана пластике и гуме, те сектор услуге.  

Иако је привреда, посматрано у цјелини, недовољно извозно оријентисана (учешће 

извоза у укупном приходу око 1/5) од 527 субјеката који су предали завршни рачун у 2017. 

години, извозну активност је остварило више од 1/3, односно 33,59% (177 субјеката), од 

чега 28 субјеката (15,82%) има извоз преко 1.000.000 КМ, 19 (10,73%) од 500.000 до 

1.000.000 КМ, 48 (27,12%) од 100.000 до 500.000 КМ, 26 (14,69%) од 50.000 до 100.000 

КМ, 34 (19,21%) од 10.000 до 50.000 КМ и 22 (12,43%) имају извоз испод 10.000 КМ. 

Првих десет предузећа према величини извоза приказано је у табели бр. 2. 

 

Табела бр. 2. Привредни субјекти према величини извоза 

 

Р.бр. 
Назив предузећа Сектор/грана 

Учешће извоза у 

укупном  извозу  

привреде (%) 

Учешће извоза у 

укупном 

приходу 

субјекта (%) 

1 
„INTEGRAL INŽENJERING“ 

а.д. Лакташи 
Грађевинарство 36,79 40,11 

2 „Kolektor CCL“ д.о.о. Лакташи Електроиндустрија 17,18 99,90 

3 
„MAHLE Laktaši“ д.о.о. 

Лакташи 
Електроиндустрија 9,43 98,14 

4 „VENDOM“ д.о.о. Лакташи 
Метална и машинска 

индустрија 
3,51  93,75 

5 
„JAKSCHE TECHNOLOGY“ 

д.о.о. Лакташи 
Пластика и гума 3,25 95,09 

6 „DRVOFLOR“ д.о.о. Лакташи Дрвопрерада 1,91 79,89 

7 „CTI“ а.д. Лакташи 
Метална и машинска 

индустрија 
1,77 95,91 

8 
„MARKETAUTO“ д.о.о. 

Лакташи 
Трговина 1,63 27,64 

9 
„AVIOINŽENJERING“ д.о.о. 

Лакташи 
Услуге 1,29 90,47 

10 „PIK BH“ д.о.о. Лакташи Трговина 0,97 25,37 

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

завршном рачуну за 2017. годину 

 

Првих десет предузећа према величини извоза остварује преко 3/4 укупног извоза 

привреде, а учешће извоза у приходу појединог предузећа се креће од 25,37%                   

(„PIK BH“ д.о.о. Лакташи) до 99,90% („Kolektor CCL“ д.о.о. Лакташи). Највећи извоз, са 

учешћем у укупном извозу привреде од 36,79%, је остварила компанија „INTEGRAL 

INŽENJERING“ а.д. Лакташи и кроз реализацију грађевинских радова у региону                 

(цесте, брзе цесте, тунели мостови и други послови у области нискоградње и 

високоградње), остварила 40,11% властитих прихода од извоза.  
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Број и структура предузећа и предузетничких радњи 

Једна од карактеристика општине Лакташи је велики број пословних субјеката који 

послују у различитим дјелатностима (графикон бр. 6). 

 

Графикон бр. 6: Пословни субјекти на подручју општине Лакташи 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске; АПИФ; Привредна комора РС - Подручна 

привредна комора Бања Лука; Одсјек за привреду и пољопривреду Општине Лакташи
12

 

 

Број предузећа и задруга, који су предали завршни рачун, варирао је у посматраном 

периоду, али се није битније мијењао, док је број предузетника у односу на 2013. годину 

порастао за 23,92%, што је и поред позитивног утицаја имплементације Стратегије у 

претходном периоду на развој предузетништва, прије свега резултат ажурирања и 

комплетирања података у Јединственом регистру предузетника.  

Анализа по секторима и гранама дјелатности (графикон бр. 7) показује да највећи 

број предузећа и задруга послује у сектору трговине (180), а затим у гранама, које чине 

сектор прерађивачке индустрије (131), секторима саобраћаја и складиштења (60), услуга 

(37), пољопривреде, шумарства и грађевинарства (по 30), али да се и струкура у односу на 

2013. годину промијенила, у корист прерађивачке индустрије, саобраћаја и складиштења, 

услуга и грађевинарства, а на рачун трговине у којој се број субјеката смањио. Од грана 

прерађивачке индустрије највећи број субјеката послује у оквиру металне и машинске 

индустрије, а затим у оквиру индустрије хране и пића, дрвета и намјештаја, 

електроиндустрије и индустрије пластике и гуме.  

 

                                                           
12

 Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике Српске 2018, Бања 

Лука, децембар 2018. године - Број пословних субјеката, стање 31. децембар; АПИФ - подаци из судског 

регистра о активним предузећима, задругама и осталим правним лицима, која послују на профитном 

принципу. Подаци за 2013 и 2014. годину нису доступни, јер за те године АПИФ није водио регистар. 
Привредна комора РС-Подручна привредна комора Бања Лука-Преглед финансијских резултата 

пословања и структуре привреде РС и подручја Коморе Бања Лука за период  I-XII посматраних  година, а 

на основу података АПИФ-а о привредним друштвима задругама и осталим пословним субјектима, који 

послују на профитном принципу, а предали су завршни рачун за посматране године. Одсјек за привреду и 

пољопривреду Општинске управе општине Лакташи - Подаци из Јединственог система регистрације 

пословних субјеката, стање са 31. децембром посматраних година.  
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Графикон бр. 7: Број предузећа и задруга по секторима и гранама дјелатности 

 
Извор: Привредна комора Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука

13
 

 

У структури предузетника (графикон бр. 8) доминирају занатске радње  (275 у 

2017. а 243 у 2014. години) 14, а значајан је и број трговачких (159 у 2017. а 165 у 2014. 

години) и угоститељских радњи (136 у 2017. а 138 у 2014. години) те превозника, који се 

баве превозом ствари (65 у 2017. а 63 у 2014. години). Очито је да се структура мијења у 

корист занатских радњи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

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

пословања и структуре привреде РС и подручја Коморе Бања Лука за период I-XII посматраних  година, а 

на основу података АПИФ-а о привредним друштвима, задругама и осталим пословним субјектима, који 

послују на профитном принципу, а предали су завршни рачун за посматране године. 
14

 Сврставање у област занатства је извршено по претежној дјелатности предузетника, а на основу 

Правилника о занатским дјелатностима (''Службени гласник Републике Српске'', број 46/13, 98/14 и 

80/18).  
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Графикон бр. 8: Број предузетника према врсти предузетничке дјелатности 

 
Извор: Одсјек за привреду и пољопривреду Општине Лакташи

15
 

 

Инвестиције у привреди 

Стварање повољних услова за инвестирање утицало је на значајан прилив 

капитала. У последњих неколико година на подручју општине је инвестирано преко 

250.000.000 евра директних страних и домаћих инвестиција, а регистрован капитал у 

Лакташима има 28 земаља свијета (што је преко 30% регистрованих земаља улагача у 

БиХ). Присуство великих свјетских и регионалних компанија указује на атрактивност 

општине као инвестиционе дестинације („Coca Cola“; „PepsiCo Investments“; „British 

American Tobaco“; „Perutnina Ptuj“; „Iskra AE“; „Kolektor Group“; „Delhaize“; „Mercator 

group“; „Agrokor“; „Danube Foods Group“ и др.), које су се оснивањем нових или 

куповином већ постојећих успјешних предузећа појавили као инвеститори на подручју 

општине. Велике инвестиције су реализовала и бројна предузећа чији су оснивачи домаћа 

лица или компаније.  

Према подацима АПИФ-а у периоду 2013-2017. година у судски регистар је 

уписано 187 новооснованих пословних субјеката са сједиштем на подручју општине 

Лакташи, односно у просјеку је регистровано 37 субјеката годишње, а брисана су укупно 

32 субјекта. Од великих регионалних компанија, које су у посматраном периоду 

инвестирале значајна средства, треба издвојити „Cablex Groop“, односно "CABLEX BH" 

д.о.о. Лакташи (електро индустрија), као и ''JAKSCHE TECHNOLOGY" д.о.о. Лакташи 

(индустрија пластике и гуме), а од домаћих компанија ''ДУКАТ'' д.о.о. Бања Лука 

(хемијска индустрија и трговина), „Integral inženjering“ а.д. Лакташи (пословне зграде за 

различите намјене), Месна индустрија ''ТУЛУМОВИЋ'' д.о.о Лакташи (прехрамбена 

индустрија),  ''ВЕНДОМ'' д.о.о. Лакташи (метална и машинска идустрија, „HIDRAULIKA-

FLEX“ д.о.о Лакташи (метална и машинска индустрија) и др. Значајан број инвестиција, а 

посебно у области металне индустрије се заснива на примјени нових технологија (CNC 

машине нове генерације и др.). Такође, велики је број и микро и малих предузећа (503 у 

                                                           
15 Одсјек за привреду и пољопривреду Општинске управе Општине Лакташи - Подаци из Јединственог 

система регистрације пословних субјеката, стање са 31. децембром посматраних година. Као упоредна 

година користи се 2014. због тога што је релевантност података за 2013. годину упитна.  



21 

2017. години, у односу на 489 у 2013. години)
16

 са малим развојним капацитетом поготово 

у погледу људских ресурса.
 
У привреди постоје и проблеми у вези са обезбјеђењем 

повољних извора финансирања, реализацијом производа и наплатом потраживања, 

недовољном ликвидношћу, нелојалном конкуренцијом и др.  

 

Пословне зоне 

Садашњим и потенцијалним, домаћим и страним инвеститорима, Општина 

Лакташи ставља на располагање двије индустријске и двије пословне зоне са могућношћу 

„greenfield“ и „brownfield“ инвестиција, повољним локацијама и изграђеном пословном 

инфраструктуром. То су индустријске зоне у Лакташима и Великом Блашку и пословне 

зоне у Трну и Александровцу. У току је попуњавање Пословне зоне Александровац, која 

се шири ка насељеном мјесту Мрчевци, а у близини је аутопута М-16, прикључног пута за 

аутопут Бања Лука-Добој и међународног аеродрома Бања Лука. У периоду 2013-2017. 

година настављене су започете активности на инфраструктрном уређењу и опремању и 

правном регулисању Пословне зоне, тако да је тренутно зона обухваћена регулационим 

планом, 2014. године је донесена одлука о оснивању зоне, располаже са доступним 

прикључцима за електричну струју, водовод, телекомуникације (трошкове прикључка 

плаћају инвеститори), те уређеним одвозом комуналног отпада. Површина зоне за 

инвеститоре је 28,9 ha, од чега је расположиво 8,5 ha, и то у власништву Општине 3,2 ha, а 

у власништву приватних пословних субјеката 5,3 ha. За већину расположивих парцела 

извршено је претварање пољопривредног земљишта у грађевинско, које улази у тренутну 

цијену земљишта (6 КМ/m²), а накнаду за уређење грађевинског земљишта и ренту у 

поступку издавања грађевинске дозволе плаћају инвеститори. У зони су од 2013. године 

производне капацитете изградила три пословна субјекта, која запошљавају укупно 828 

радника („Дукат'' д.о.о. – 318, ''Cablex BH'' д.о.о. - 400 и ''Jaksche Technology'' д.о.о. - 110), 

која су и докупила земљиште за ширење и заокруживање пословања, а предузеће ''Jaksche 

Technology'' д.о.о. је поред постојеће, изградило и нову производну халу
17

.  

Крајем 2014. године је урађена студија изводљивости за проширење пословне зоне 

Александровац са концептом развоја „'Агро-бизнис парка'' Александровац уз приступну 

саобраћајницу за аутопут Бања Лука-Добој. Просторним планом општине Лакташи за 

период 2014-2034. година предвиђена је изградња Пословне зоне Друговићи орјентационе 

површине 10 ha, са потенцијалом повољног саобраћајног положаја, непосредно уз 

магистрални пут и у близини аутопута Бања Лука-Добој и планиране петље, те 

конфигурације терена и подршку полицентричном развоју општине. 

Кандидован је пројекат за добијање средстава за оснивање пословног инкубатора 

са центром знања за развој предузетништва, развој и дизајн производа и са практичном 

обуком ученика, студената и радника на „CNC“ машини за метал и другим врстама обуке, 

                                                           
16

 Подјела извршена на основу броја запослених по завршном рачуну за посматране године (микро до 9 

запослених; мала од 10 до 49 запослених). Примјењујући исти критериј на подручју општине Лакташи у 

2017. години је пословало и 19 средњих (од 50 до 249 запослених), као и 5 великих предузећа (од 250 

запослених), и то: ''INTEGRAL INŽENJERING” а.д. Лакташи, ''Марбо'' д.о.о. Лакташи; ''Kolektor CCL'' д.о.о. 

Лакташи, ''Нискоградња'' д.о.о. Лакташи, ''CABLEХ BH'' д.о.о. Лакташи, док су у 2013. години пословала 23 

средња и 3 велика предузећа. Према критеријима Закона о рачуноводству и ревизији РС, који поред броја 

запослених укључује и финансијске показатеље о приходу и имовини, у 2017. години на подручју општине 

Лакташи је пословало 181 микро, 256 малих, 64 средње и 26 великих предузећа.  
17

 Информација о стању и предузетим активностима у пословној зони Александровац, Одсјек за локални 

развој и људске ресурсе општине Лакташи, децембар 2018. године. 
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а којим би управљала развојна агенција, која се такође планира основати. Инкубатор би се 

основао, по реконструкцији постојећог објекта у насељеном мјесту Трн (подручје касарне 

Сарица), у којем послује велики број привредних субјеката из различитих дјелатности.   

 

 

Инструменти подршке привредном развоју 

Од финансијских инструмената подршке, као сталну мјеру коју Општина Лакташи 

спроводи још од 2013. године, треба истаћи субвенцију камате по кредитима за мала 

предузећа и предузетнике (висине од 10 до 100 хиљада, са периодом отплате од 5 година), 

обрачунате по каматној стопи од 4%, која се плаћа шестомјесечно по достави доказа од 

стране корисника о плаћеној накнади по уговореној каматној стопи са пословном банком. 

По овом основу, у посматраном периоду, за 6 корисника (5 привредних друштава и 1 

предузетник) исплаћена је субвенција камате у износу од преко 36.000 КМ. Уведени су и 

други нови инструменти подршке, који су примјењивани као повремена мјера, и то: 

подстицај за изградњу и реконструкцију нових привредних капацитета, који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања, по ком основу је подржано 13 корисника (12 

привредних друштава и један предузетник) у укупном износу од 91.000 КМ, субвенција за 

запошљавање у износу од око 20.000,00 КМ по ком основу су подржана 4 субјекта (3 

привредна друштва и 1 предузетник) за запошљавање кроз развој женског 

предузетништва, као и мјера јачања капацитета у области женског задругарства у износу 

од 10.000,00 КМ.  

Кроз пројекат ''Дијаспора у Лакташима кроз привреду и културу'', који је дио 

пројекта ''Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и 

акције у БиХ: Дијаспора за развој („D4D”) пројекат, по принципу суфинансирања од 

стране корисника и Општине, промовисано је и подржано 8 успјешних предузећа, која се 

развијају и повећавају број запослених у сарадњи са дијаспором, у укупном износу од 

91.197,50 КМ, од чега је учешће Општине Лакташи, 6.057,50 КМ, донаторска средства 

72.140,00 КМ, а учешће фирми 13.000,00 КМ. Привредни субјекти су уз подршку 

Општине остваривали средства (за запошљавање, увођење стандарда, промоцију, набавка 

опреме) и из других пројеката. Такође, привредни субјекти, који су претрпјели штету у 

поплави у мају 2014. године су, уз подршку Општине, а по условима које је дефинисао 

Савјет за привреду и запошљавање, добили средства Фонда солидарности Републике 

Српске за накнаду штете у укупном износу од око 1.000.000,00 КМ.  

Од нефинанисјских инструмената подршке, битно је истаћи подршку јачању 

личних предузетничких капацитета, развој модела и пословног плана за сопствени 

пословни подухват, техничку имплементацију производа и/или услуга, менторство у 

регистровању и развоју, те пакет пословне подршке, који је понуђен пословним 

подухватима са позитивном оцјеном посла (два са подручја општине позитивно 

оцијењена),  коју су учесници (млади) добили у оквиру пројекта ''YEP инкубатор 

пословних идеја'', а који је имплементирала Општина Лакташи.  Пројекат запошљавања 

младих (''YЕП'') подржава Влада Швајцарске a имплементира га њемачка компанија 

„GOPA mbH“.  

Општина Лакташи је током процеса BFC цертификације, 2015. године, формирала 

Савјет за привреду и запошљавање општине Лакташи, као мјешовито тијело састављено 

од представника јавног сектора, приватног сектора (власника локалних малих и средњих 
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предузећа и представника инвеститора) и организација цивилног друштва. Савјет за 

привреду и запошљавање одржава редовне сједнице најмање једном у три мјесеца и бави 

се свим питањима од значаја за економски развој и унапређење конкурентности општине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пољопривреда  

 

Земљиште и даље  представља кључни природни ресурс на подручју општине, а 

није занемарив ни шумски фонд. Пољопривредно земљиште (25.270 ha) чини око двије 

трећине укупне површине општине, што је одредило пољопривреду као једну од 

најзначајнијих привредних грана, док шуме и неплодно земљиште заузимају око једне 

трећине. Обрадиво земљиште чини 22.480 ha или 88,96% пољопривредних површина, 

односно 57,88% површине општине.
18

 Према подацима Републичка управe за геодетске и 

                                                           
18

 Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Лакташи. Према подацима Јавног 

предузећа шумарства ,,Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, Шумско газдинство Бања Лука, Шумска 

управа Лакташи и ,,Индустријских плантажа” а.д. Бања Лука укупна површина под шумама на подручју 

општине којом они газдују износи 11.693 ha  (30,11% укупне површине општине). Према подацима 

ЗАКЉУЧАК – ПРИВРЕДА: 

Општина Лакташи је развијено предузетничко средиште са великим бројем пословних субјеката у 

различитим областима пословања од којих су неки лидери на тржишту. Привреда општине 

остварује респективно учешће у укупним привредним кретањима на нивоу РС и БиХ, на што је 

значајно утицао и раст извоза, укупног прихода, али и БДП-а, као најважнијег макроекономског 

агрегата, и то као резултат предузетих мјера на развоју пословног окружења субјеката (ISO 

9001:15000 стандард; BFC цертификат, успостављање и функциисање Савјета за привреду и 

запошљавање) и привлачењу инцестиција. Најразвијеније дјелатности су трговина, прерађивачка 

индустрија и грађевинарство, са промјеном у структури привреде у корист прерађивачке 

индустрије и грађевинарства и стабилним учешћем транспорта и складиштења. У структури 

прерађивачке индустрије доминирају производња прехрамбених производа и пића (прерада меса и 

производња месних прерађевина и прерада кромпира), електроиндустрија, метална и машинска 

индустрија, а битно учешће имају и прерада дрвета и производња производа од дрвета, 

индустрија пластике и гуме и текстилна индустрија. Пољопривреда не даје потребне ефекте с 

обзиром на развојни потенцијал, док угоститељство негативно послује, што је повезано и са 

недовољним кориштењем туристичких потенцијала. Присуство великих свјетских и регионалних 

компанија указује на атрактивност општине као инвестиционе дестинације. У посматраном 

периоду, реализоване су значајне инвестиције, од којих је дио, а посебно у металној и машинској 

индустрији, заснован на новим технологијама, које су битно утицале на привредни развој и 

запошљавање. Одређени пројекти, који су довели до новог запшљавања резултат су и сарадње са 

дијаспором. Велики је број и микро и малих предузећа са малим развојним капацитетом поготово у 

погледу људских ресурса. Постоје и проблеми у вези са обезбјеђењем повољних извора финасирања, 

реализацијом производа и наплатом потраживања, нелојалном конкуренцијом и др. 

Развијено предузетништво је снага општине Лакташи, на којој ће се и даље темељити 

локални развој. Креирање инструмената подршке развоју малих и средњих предузећа и 

предузетништва, уопште, али и посебних видова предузетништва (женско, омладинско и 

социјално предузетништво) задатак је на који треба усмјерити будуће активности. 

Привлачење нових инвестиција заснованих на извозно орјентисаним и конкурентним 

индустријама, савременим технолошким рјешењима и образовном кадру кроз даље унапређење 

пословног окружења (опремљене пословне зоне, инкубатори, пословни центри, дигитализација 

и развој смарт система, електронска регистрација предузећа и предузетника), као и подршка 

предузећима око добијања стандарда квалитета, битан је правац дјеловања. Прилике за развој 

треба тражити и у развоју бизниса везаних за пољопривреду, туризам и енергетску 

ефикасност, као и бизниса везаних за укључивање дијаспоре у процесе привредног развоја.  
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имовинско-правне послове ПЈ Лакташи стање земљишног фонда, у посматраном периоду 

(2013-2017. година), се није битније промијенило. 

У структури обрадивог земљишта доминирају оранице са 87,82% (78,12% 

пољопривредних површина; 50,83% површине општине). Структура обрадивог земљишта 

се није битније мијењала у односу на 2013. годину. Поређења ради, у Републици Српској 

пољопривредно земљиште заузима око половине укупног земљишта, а оранице чине 61% 

укупних пољопривредних површина
19

. 

Сателитске снимке („GIS“ обрада) о начину коришћења земљишта и земљишног 

покривача  („Land use-land cover“) указују да је површина под шумама (42,17% укупне 

површине) значајно већа (за 12 до 15%), а површина под пољопривредним земљиштем 

исто толико мања, у односу на катастарске податке и податке субјеката који управљају 

шумским површинама на подручју општине, док површина под неплодним земљиштем 

приближно одговара претходним подацима. Обухват укупне пољопривредне производње 

званичним регистрима и статистикама је недовољан за квалитетну анализу потенцијала за 

развој пољопривреде. 

У 2014. години (стање прије разврставања на комерцијална и некомерцијална 

газдинства) у Регистар пољопривредних газдинстава
20

 је било уписано 2.150 газдинстава, 

са укупном величином посједа од 11.033,77  ha  и величином обрадивог посједа од 

8.881,09 ha. Структура регистрованих газдинстава, према величини укупног и обрадивог 

посједа је сљедећа: величина од 0-1 ha (укупни посјед 248 газдинстава; обрадиви посјед 

303 газдинства), величина 1-3 ha (укупни посјед 623 газдинстава, обрадиви посјед 776 

газдинства), величина 3-5 ha (укупни посјед 557 газдинстава, обрадиви посјед 592 

газдинства), величина 5 и више ha (укупни посјед 722 газдинстава, обрадиви посјед 479 

газдинства. Просјечна величина посједа је 5,13, а обрадивог посједа 4,13, али треба водити 

рачуна о обухвату, наиме ради се само о дијелу укупних површина земљишта и дијелу 

обрадивих површина. 

Оваква структура и просјечна величина посједа не омогућава конкурентну 

тржишну производњу, прије свега житарица за продају на тржишту. Производња воћа и 

поврћа може бити исплатива и на малим површинама, ако се обезбиједи организован 

систем пласмана и откупа пољопривредних производа, који би повезао купце и 

произвођаче на сталној основи, што тренутно није случај. Осим, кроз различита удружења 

пољопривредних произвођача и појединачне уговорне односе са откупљивачима и 

крајњим продавцима, на подручју општине не постоји ни једна задруга са системом 

откупних мјеста, која кроз кооперантске односе организује озбиљнију производњу и 

откупљује пољопривредне производе од задругара и коопераната.
21

 У 2017, као и у 2013. 

годину на подручју општине Лакташи постоји неколико мањих хладњача у власништву 

индивидуалних пољопривредних произвођача и само једна хладњача већег складишног 

капацитета (2.000 t) у Лакташима, коју под закуп користи предузеће које се бави откупом 

                                                                                                                                                                                           
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у периоду од пет година, по пољопривредним 

сагласностима, око 200 ha пољопривредног земљишта претворено је у непољопривредне сврхе. 
19

   Стратешки план  руралног развоја Републике Српске за период 2010-2015. године.  
20

 Извор: АПИФ - Регистар пољопривредних газдинстава - прије разврставња на комерцијална и  

некомерцијална (август 2014. године). 
21

   Неколико правних лица са сједиштем на подручју општине регистрованих као задруга са више или мање 

успјеха обавља различите дјелатности и углавном производе и продају властите производе без 

успостављања кооперантских односа.  
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ограничених количина и врста воћа и поврћа, без организовања производње код 

коопераната. 

Иначе, код обухвата и анализе пољопривредне производње треба имати у виду да 

постоји проблем недостатка релевантних података, с обзиром да по завршетку Пописа 

2013. није рађен посебан попис пољопривредних газдинстава и пољопривредне 

производње, а од питања у Попису 2013. која су се односила на пољопривредну 

производњу, публиковани су и обрађени само подаци о броју пољопривредних 

домаћинстава која обављају пољопривредну активност (3.882) и броју пољопривредних 

домаћинстава која обављају пољопривредну активност и продају производе на тржишту 

(662). Такође, према новом Регистру пољопривредних газдинстава (газдинства разврстана 

на комерцијална и некомерцијална)
22

 укупан број регистрованих пољопривредних 

газдинстава се креће око 1.000 (1.023 у 2017. години укључујући и пословне субјекте), и  

са укупном површином газдинстава од 5.666,54 ha и кориштеном површином од 3.318,65 

ha). Видљиво је да је у 2017. години у Регистар пољопривредних газдинстава (нови 

регистар) уписано преко 50% мање газдинстава и регистровано нешто испод 50% мање 

укупног посједа у односу на 2014. годину (стари регистар), што је додатно смањило 

обухват укупне пољопривредне производње и квалитет анализа и закључака који се могу 

извести на основу расположивих података. У том смислу, а с обзиром на потенцијал 

општине у области пољопривреде, постоји потреба анкетирања пољопривредних 

газдинстава и на основу тога израде или ажурирања Социо-економске анализе стања, а 

потом и планског документа који се односи и на пољопривреду и рурални развој. 

Доступни  подаци нас упућују да је у последњих тридесет година, усљед и ратних 

дешавања на овим просторима, највеће штете у области пољопривреде претрпио сточни 

фонд.
23

 У питању је стагнација товне јунади, коза и коња, док се број оваца, млијечних 

говеда, перади и кошница пчела повећао, а број свиња има тренд раста дјелимично 

захваљујући подстицајима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и 

Општине Лакташи (у периоду 2013-2017. године преко 2.000.000 КМ просјечно годишње), 

као и пројектима на јачању генетског потенцијала у области свињогојства и говедарства, а 

могућност за постепену обнову производње товне јунади представља и оснивање Репро 

центра за развој ове врсте производње на подручју општине Лакташи. Наведене 

активности су утицале да бројчани пад посебно у говедарској и свињогојској производњи, 

не значи истовремено и пад производње. Наиме, у протеклом периоду од око тридесет 

година, дошло је до одређене промјене пасминског састава, при чему су домаће расе 

замијењене крижанцима и добрим дијелом чистокрвним расама које су продуктивније. 

Дода ли се томе побољшање исхране јасно је да то доводи до веће производње по грлу, тј. 

веће продуктивности производње. Иако, доступни подаци из области сточарства за период 

уназад пет година не приказују реално стање сточног фонда на подручју општине 

Лакташи, због суженог  обухвата, када се посматра бројност сточног фонда у периоду  

релевантном за Стратегију, може се рећи да је повећана бројност свих врста 

регистрованих животиња (Табела бр. 3). 
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  Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредe 
23

 Према Попису становништва, домаћинстава, станова и пољопривредних газдинстава 1991. Први резултати 

за сточарство по насељеним мјестима, Сарајево, мај 1991. године, број говеда је 7.139, број оваца је 4.257, 

број коња је 1313, број свиња је 16.705, број перади је 96.765.
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Табела бр. 3: Структура сточног фонда 

Врста 

животиње/година 
2013 2014 2015 2016 2017 

Говеда  1.655 3.785 4.188 4.367 4.431 

Овце 460 3.376 3.984 4.863 5.023 

Козе 0 38 49 58 68 

Коњи 5 38 40 44 44 

Свиње 2.126 8.115 9.134 9.936 10.322 

Живина 9.427 135.977 235.927 237.637 238.987 

Остала животиње 50 1.494 1.706 4.837 5.004 

Сточни фонд-укупан 

број јединица 13.723 152.823 255.028 261.742 263.879 

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

пољопривредних газдинстава, стање са 31.12. посматраних година
24

 

 

Укупан сточни фонд у 2017. години је за 3,47% већи у односу на 2015. годину
25

. 

Највеће релативно повећање бројности је остварено код осталих животиња (193,32%), а 

затим код коза (38,78%), оваца (26,08%) и свиња (13,01%).  

Значајно је истаћи и да је производња откупљених количина млијека достигла ниво 

од око 2.000.000 литара, те да се у 2017. у односу на 2013. годину повећала за око 100.000 

литара.
26

 Тренутно се систему контроле квалитета млијека налази 45 произвођача са 

подручја општине Лакташи, од којих се млијеко откупљује. Наведени произвођачи, од 620 

крава од којих је 442 у мужи, произведу 5.754 литра млијека дневно, а у узгоју држе и 211 

јуница, од којих је 84 стеоно, што ће омогућити повећање производног стада у наредном 

периоду. Међу наведеним произвођачима је и ЗЗ „Ливач“ Александровац, који посједују 

највећи број грла и производњу млијека на подручју општине, а врше и производњу 

надалеко чувеног сира траписта, посједују постројење за производњу енергије из био гаса, 

интегралну производњу поврћа, производњу зантаског пива и услове за пријем туриста.
27

  

У Регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке уписан је укупно 31 фармер са 

подручја општине Лакташи, који тренутно имају регистрована укупно 1.834 квалитетно 

приполдна грла.
28

 (14 по основу производње говеда, о чега 4 тренутно немају 2 по основу 

производње оваца и 15 по основу производње свиња. 

Основна је оцјена да је сточарство на подручју општине Лакташи, и поред 

побољшања пасминског састава и бројности сточног фонда, још увијек недовољно 

развијено у односу на потенцијал за развој ове врсте производње.  
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 Извјештај ''Структура ПГ према сједишту, орг. облику, врстама и бројном стању сточног фонда-детаљни 

извјештај''. Потребно је нагласити да се подаци за 2013. и 2014. годину не могу сматрати довољно 

релевантним због малог обухвата пољопривредних газдинстава, јер је у наведеним годинама успостава 

новог регистра, који омогућава сачињавање прегледа овог типа, била у току.
 
Такође, подаци, који потичу 

из неких других извора се разликују у односу на приказане податаке (у 2017. години: број говеда 6.000; 

број оваца 2.000, број коња 600, број свиња 15.000, број живине 160.000).
 

25
  2013. години се не користи као упоредна година из претходно наведених разлога.  

26
 Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Агенција за аграрна плаћања-еведенције 

о оствареним подстицајима. 
27

 Извор: Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Градишка 
28

 Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Регистар квалтетно приплодних грла.                  

Од укупно 31 фармера уписана у регистар 14 је по основу производње говеда, од чега тренутно 10 има 

регистрованих 218 квалитетно приплодних грла, 2 је по основу производње оваца, од чега тренутно један 

има регистровано 108 приплодних грла, а 15 је по основу производње свиња са тренутно регистрованих 

1.506 приплодних грла.  
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Знатне површине под воћњацима, као и повољни природни услови за даљи развој 

ове гране пољопривредне производње дају подручју општине Лакташи наглашен значај у 

воћарској производњи. У 2017. години „регистроване површине'' под воћњацима су 619 

ha, oд чега винограда 17,62 ha и повећале су се у односу на 2015. годину (133 ha, од чега 

под виноградима 0,51 ha)
29

.
 
 

 

Графикон бр. 9: Основне воћне врсте 

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

пољопривредних газдинстава, стање са 31.12. посматраних година
30

 

 

У 2017. години, у односу на 2015. годину, код већине воћних врста дошло је до 

повећања засада и производње. Посебно треба истаћи да су постојећи воћњаци и 

новозасађени воћњаци приватног сектора на узлазној путањи (примјењују савремене 

технологије узгоја). Треба указати на стагнацију производње јагодастог воћа (смањен број 

пољопривредних произвођача који су имали веће површине, а повећан број 

пољопривредних произвођача са мањим површинама) на ужем подручју Слатине, 

углавном због непостојања организованог откупа и ризика  производње на отвореном, што 

условљава повећање ове врсте производње у пластеницима, као развојне шансе у 

наредном периоду. 

У структури пољопривредне производње, значајно мјесто у току читавог 

посматраног периодa, заузимају житарице (од 11.000 ha до 12.000 ha) и крмно биље (преко 

3.000 ha).
31

 Засијане површине под житарицама су у 2017. у односу на 2013. годину 

порасле за 5,29%, а под крмним биљем за 1,03%.  Ради се о респектабилним површинама, 

што је добар основ за развој сточарске производње, међутим реалитивно мали просјечни 

приноси
32

 утичу на рентабилност и исплативост производње, а посебно производње за 
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 Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Регистар пољопривредних газдинства–

Извјештај ''Велики детаљни извјештај начина кориштења посједа / кат. парцела, посједи и врсте гајених 

култура. Подаци за 2013. и 2014. годину нису релевантни, због почетка успоставе Регистра. Такође треба 

водити рачуна да се радио о регистрованим површинама, чији је обухват знатно мањи од укупних 

површина. 
30

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Регистар пољопривредних газдинства–

Извјештај ''Велики детаљни извјештај начина кориштења посједа / кат. парцела, посједи и врсте гајених 

култура“. Подаци за 2013. годину нису релевантни, због почетка успоставе Регистра. Такође треба 

водити рачуна да се радио о регистрованим површинама, чији је обухват знатно мањи од укупних 

површина. 
31

 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске - Градови и општине Републике Српске 2018, 

Бања Лука, децембар 2018. године - Ораничне површине према начину коришћења, стање 31. мај. 
32

 Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске 2018, Бања Лука, децембар 2018. године - Површина и производња ратарских култура, током 
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продају на тржишту, чија је исплативост ограничена и малом величином посједа код 

већине газдинстава. Од житарица најзаступљенији је кукуруз (7-8.000 ha углавном за 

интерну репродукцију) и пшеница (2.000-2.500 ha), док су површине под јечмом, зоби и 

тритикалеом знатно мање. Површине под пшеницом и тритикалеом задњих година 

показују тенденцију повећања. По обиму производње и површини на којој се производи 

кукуруз је свакако најважнија пољопривредна култура.  

Површине засијане поврћем се значајно повећавају из године у годину. У 2017. 

години регистроване површине под поврћем су порасле за 57,29%. Овде треба истаћи 

тенденцију раста производње поврћа у заштићеном простору (пластеничка производња). 

Регистроване површине под пластеницима повећале су се у 2017. години у односу на 

2015. годину за 77,94%.
33

 Повећање ове производње произилази из чињенице да 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и локална 

заједница субвенционишу овај вид производње за откупљене количине. Најзаступљеније 

културе у повртларској производњи су кромпир, лук, купус и лубеница. У укупним 

регистрованим површинама под поврћем, кромпир и лук учествују са око 20%, а купус са 

13%, док је учешће лубенице преко 5%. Све наведене културе у посматраном периоду 

имају тренд раста.   

Иако не постоје релевантни подаци о укупној производњи поврћа на подручју 

општине, значајно је истаћи да постоје велики индивидуални произвођачи поврћа, који 

пласирају своју производе путем појединачних уговорних односа са откупљивачима и 

крајњим продавцима. Наведени произвођачи организују производњу на површини од око 

100 ha и годишње, остварују, произведу и пласирају преко 2.5000 t поврћа.
34

  

Приоритети будућег развоја општине требали би бити унапређење и развој 

пластеничке производње, тим прије што се под пластеницима још 2016. године налазило 

28,6 hа
35

, а у међувремену су проведени пројекти путем којих су за 30 корисника 

инсталирани пластеници површине од 100 м
2
, односно укупне површине од 3,0 hа. 

Такође, пољопривредни произвођачи су самостално набављали пластенике, за шта 

су имали подршку Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике 

Српске. Битно је нагласити да је Центар за економски и рурални развој (ЦЕРД), 

регистровао бренд „DOMESTICA“, путем којег пласира производе, прије свега органског 

поријекла, на специфичан начин испоруком у дом потрошача, што може бити значајан 

подстицај за развој пластеничке, али и других видова пољопривредне производње. 

Повољни услови постоје и за развој сточарства, воћарства и виноградарства на брдским 

дијеловима општине. Последњих година интензивно се развија и пчеларство. Кроз 

Удружење пчелара ''Пчела'' Лакташи, боље услове за рад остварује око 45 произвођача са 

око 3.000 кошница, а процјена је да се на подручју општине пчеларством бави три пута 

                                                                                                                                                                                           
читавог посматраног периода просјечан принос основних ратарских култура не прелази код пшенице 3,4 

t/ha, код кукуруза 3,7 t/ha, а код јечма 3,5 t/ha. Међутим подаци са терена показаују да значајан број 

произвођача има принос пшенице и јечма од 4-5 t/ha, а кукуруза од 7-8 t/ha, а они који посједују 

земљиште доброг квалитета, сију високородне сорте, поштују рокове сјетве и примјењују сву потребну 

агротехнику имају приносе пшенице и јечма и до 7-8 t/ha, а кукуруза и до 13 t/ha.      
33

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Регистар пољопривредних газдинства–

Извјештај ''Велики детаљни извјештај начина кориштења посједа / кат. парцела, посједи и врсте гајених 

култура. Подаци за 2013. годину нису релевантни, због почетка успоставе Регистра. Такође треба водити 

рачуна да се ради о регистрованим површинама, чији је обухват знатно мањи од укупних површина 
34

 Извор: Комисија за додјелу средстава физичким и правним лицима за продато властито произведно 

поврће на подручју општине Лакташи. 
35

  Пројекат Regerd-Анкета воћара и повртлара 
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већи број пчелара са дупло већим бројем кошница, што значи да је у 2017. години укупан 

број кошница достигао 6.000, док их је у 2013. години било око 3.000. На подручју 

општине дјелује и више произвођача кошница, од којих неки имају значајне производне 

капацитете и извозно су орјентисани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туризам  

Општина Лакташи располаже значајним туристичким ресурсима и великим 

природним и антропогеним потенцијалима. Међутим, у туристичку инфраструктуру и 

нове садржаје неопходно је континуирано улагати, те извршити детаљнију анализу, прије 

свега тренутне туристичке потражње, али и понуде, и дефинисати одређене тржишне 

сегменте којима треба прилагодити понуду и пратеће маркетинг активности. Само на тај 

начин се може обезбиједити масовнији долазак туриста, који би били заинтересовани за 

дужи боравак. 

У претходних пет година донесена је Одлука о проглашењу Парк шуме „Слатина'', 

и Одлука о проглашењу Парк шуме „Јелића брдо'', развијени су и нови садржаји, који 

имају привредно-туристички карактер и то: Сајам „Лакташи Етно“, сајам кућне 

радиности, старих заната, традиционалне гастрономије и туризма у Спортској дворани 

„Ненад Баштинац“ у Александровцу, који се организује од 2013. године, манифестација 

„Дан ракије и традиционалне гастрономије“, која је од 2018. године прерасла у 

самосталну, а 2017. године, први пут је организована у оквиру Сајма '“Лакташи Етно'', под 

називом „I Сајам ракије“. Традиционална манифестација „Дани вина“, које се организује 

15 година за редом добила је нови концепт кроз организовање централне манифестације 

ЗАКЉУЧАК – ПОЉОПРИВРЕДА: 

И поред неусаглашености података о земљишним површинама може се констатовати да 

општина Лакташи посједује значајан земљишни потенцијал, који је изнад просјека Републике 

Српске, а пољопривредни произвођачи потребно искуство и традицију у пољопривредној 

производњи. Пољопривредна производња, посебно у индивидуалном сектору, углавном није 

усмјерена на тржиште и познатог купца, већ је неорганизована и стихијска са малом просјечном 

величином посједа и релативно малим приносом и као таква тржишно неконкурентна, посебно у 

производњи житарица за продају. Производња воћа и поврћа може бити исплатива и на малим 

површинама, ако се обезбиједи организован систем откупа и пласмана пољопривредних производа, 

који би повезао купце и произвођаче на сталној основи. Сточарска производња је и даље релативно 

неразвијена. Удруживање пољопривредних произвођача је недовољно, посебно у области пласмана 

пољопривредних производа, набавке и кориштења пољопривредне механизације. Проблем у 

производњи воћа и поврћа је непостојање система организованих откупних мјеста, као и пласман 

ових производа путем задруга, хладњача, прерађивачких капацитета и друго, како би се 

обезбиједило повезивање произвођача и купаца на сталној основи. На подручју општине постоји 

само једна хладњача већег складишног капацитета (2.000 t) и то у Лакташима и више мањих 

хладњача у власништву индивидуалних пољопривредних произвођча.  

У наредном периоду требало би извршити анкетирање пољопривредних газдинстава и на тој 

основи израдити или ажурирати Социо-економску анализу стања, а потом и плански документ 

који се односи и на пољопривреду и рурални развој. Такође, потребно је предузети активности на 

успостављању маркетиншке инфраструкутре у пољопривреди (кластера, задруга, хладњача и др.), 

наставити активности на јачању генетског потенцијала, подршци органској, интегралној, 

пластеничкој производњи, повртларству, јагодарству и пчеларству, организовати обуке 

пољопривредних произвођача и особља за пружање савјетодавних услуга, предузимати 

активности на привлачењу инвестиција у прерађивачке и откупне капацитете и подржати 

изградњу мини погона. 

 



30 

на Тргу испред зграде Општинске управе (Трг „9. јануар“), која је отворена за туристе и 

грађане, са изложбом и продајом вина и пригодним културно-умјетничким садржајима, уз 

задржавање оцјене квалитета вина, која се организује дан прије. У овом периоду почела је 

и организација „Моторијаде'', која се организује уз Врбас на посебно организованом 

простору од стране организатора са низом садржаја и цјелодневним дружењем, који се 

распоређују у три дана и од којих посебно треба истаћи концерте познатих музичких 

група.  

Бање Лакташи и Слатина, јесу основни природни потенцијали и ресурси који 

требају бити мотор развоја туристичке привреде у општини, међутим, видљиво је да је 

неопходно привући нова улагања и нове инвестиције у смјештајне капацитете, али и  у 

пратеће, спортско-рекреативне и друге сличне садржаје, којим би се обогатила тренутна 

понуда и повећао туристички промет. У том смислу, у оквиру здравствено-туристичког 

комплекса „Терме Лакташи'', крајем 2018. године обновљен је Хостел „Бања Лакташи“, 

који располаже са 10 соба и укупно 26 лежаја, те је у посматраном периоду уређен парк у 

непосредној близини комплекса и изграђена теретана на отвореном. 

У посматраном периоду такође су отворени и нови угоститељски садржаји 

(Винарија „Бонавентура“, Пивара „Горштак“) и смјештајни капацитети (укупно 268 

лежајева: „Antics“-18“; Хостел „Лакташи“-16, „Тихе ноћи“-12, три стана на дан у центру 

Лакташа-6 кревета, Апартмани „МИА“-8 кревета, Нови хотел „Бања Слатина“ 192), 

обновљена је сигнализација, спомен чесма у Лакташима из доба Бана Милосављевића и 

извршено додатно уређење Римских терми (конопци и видео надзор).  

Бања Слатина пружа врхунске здравствене третмане и друге услуге својим 

пацијентима, али нема регистровану туристичко-угоститељску дјелатност, као ни уређене 

садржаје за туристе, те је пoчeткoм 2018. гoдине нa лoкaциjи Слaтинa, Завод за физикалну 

медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бањалука, у oквиру aктивнoсти 

прoширeњa кaпaцитeтa, oтвoриo нoви смjeштajни кoмплeкс, кojи пoсjeдуje нajсaврeмeниjу 

мeдицинску, ИTК oпрeму, кao и бaзeн, „wellness“ цeнтaр, тeрaпиjски блoк, кoнгрeсну сaлу 

и кaфe-пoслaстичaрницу. Наведено и побољшање квалитета услуга у постојећим 

садржајима довело је до пораста броја корисника услуга бања у Лакташима и Слатини.  У 

склопу бањског комплекса, 2007. године изграђен је модерни комплекс пелоидних 

купатила у коме се пружају услуге балнеотерапије (примјена љековитог блата и 

термоминералне воде у сврху лијечења). У претходном периоду забиљежен је пораст 

броја посјетилаца, а изградњом нових смјештајних и терапијских објеката, омогућује се 

лијечење и рехабилитација додатних 190 пацијената, чиме се повећава доступност 

здравствених услуга, не само за пацијенте из Републике Српске, него и за пацијенте из 

земаља региона. Повећањем терапијских и смјештајних капацитета отвара се могућност 

увођења нових услуга и програма промоције здравља и превенције болести, али и услуга 

које спадају у домен здравственог туризма.  

Сеоски туризам, који све више постаје тренд и на овим просторима, је област 

туризма у којој је могуће остварити значајан напредак, уз релативно мала улагања у 

односу на неке друге гране туризма. Јавна установа „Туристичка организација општине 

Лакташи'' је већ спроводила одређене активности у циљу развоја ове гране туризма. У 

2012. години регистровано је и прво званично туристичко сеоско домаћинство у општини 

Лакташи. На подручју општине Лакташи од 2013. године повећан је број лежаја (не 

располажемо тачним подацима за 2013. годину) у угоститељско-туристичким објектима 
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смјештајног типа и у 2017. години било је око 440 кревета, укључујући и смјештајне 

капацитете „Терме Лакташи'', а не рачунајући приватни смјештај и смјештајне капацитете 

у Бањи Слатина, која тренутно располаже са око 490 кревета. Процјењује се да приватни 

смјештај има капацитете од око 55 кревета. Такође, значајно је повећан и туристички 

промет у односу на претходне године, те је у 2017. години остварено укупно 29.484 

ноћења у односу на 2013. годину када је било 25.109 забиљежених ноћења. На графикону 

бр. 10 је видљиво да је тренд броја ноћења у поменутом периоду позитиван. 

 

Графикон 10: Кретање броја ноћења на подручју општине Лакташи 

 
Извор: Туристичка организација општине Лакташи 

 

Постоји све више сеоских домаћинстава смјештајног, услужног и излетничког 

типа, која се налазе у веома атрактивним природним амбијенталним срединама. Тренутно 

таквих домаћинстава има око 15 (у 2013. години било их је 10). 

Општина Лакташи располаже и значајним бројем различитих културно-

историјских споменика, прије свега сакралних објеката и археолошких локалитета. 

Већина поменутих споменика нису објекти који би својом атрактивношћу могли бити 

основни мотив доласка туриста, међутим, као комплементарни садржаји који требају бити 

дио цјелокупне туристичке понуде, имају значајну туристичку вриједност. Уз одређена 

улагања у ове садржаје, прије свега у уређење археолошких локалитета, могао би се 

створити значајан туристички производ који би имао своје тржиште. То се прије свега 

односи на новооткривени локалитет „Балкис" у Бакинцима који представља велики 

потенцијал. У септембру 2012. године, у селу Горњи Бакинци, пронађен је 

рановизантијски изгубљени град „Балкис'' из IV вијека. Око града је пронађен велики број 

пратећих здања, међу којима се налази и Света епископска ранохришћанска базилика, 

димензија 40м x 13м, која је била центар црквеног живота сјеверног дијела Босне у 

периоду од IV до VI вијека. Цијели овај комплекс је импозантних размјера, преко 40.000 

m². Овај археолошки локалитет има потенцијал да постане једна од најпосјећенијих 

туристичких дестинација у окружењу. Велики значај имају и локалитети “Градина", 

„Брдашце", „Берек" и други археолошки локалитети из различитих историјских епоха који 

су откривени на подручју општине Лакташи. Неки су већ и уређени као што је локалитет 

„Римске терме". На овом локалитету, смјештеном у центру Лакташа, налазе се 

архитектонски остаци, тј. темељи некадашњег римског јавног купатила, тзв. „Balneum'', из 

периода од I до IV вијека. Научници тврде да су терме биле претече савременим 

„wellness“ и „fittness“ центрима, што говори о дугој традицији лијечења и његовања духа и 
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тијела на подручју општине Лакташи. Уређењем још неких локалитета могли би се 

организовати различити туристички програми (обиласци, радионице, бициклистичке стазе 

и слично). Велики значај, у погледу културно-историјског насљеђа, за општину Лакташи 

такође имају и Стара црква брвнара из XVIII вијека, Храм покрова пресвете Богородице, 

Италијанска црква, Украјинска црква и Црква Светог пророка Илије.  

Горе наведени потенцијали су области на којима треба да се базирају стратешке 

мјере и планови за развој туризма општине Лакташи у наредном периоду. Уз одговарајуће 

стратешко планирање и управљање, одређена улагања и добру сарадњу, могуће је постићи 

напредак и одрживи развој у овој привредној грани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Тржиште рада  

 

Анализа стања на тржишту рада указује на недовољну флексибилност и ниску 

ефикасност тржишта рада које за посљедицу имају ниску стопу активности и 

запослености, постојање високе стопе дугорочне незапослености (иако се број 

назапослених од 2014. године смањује) и ограничене могућности интеграције младих на 

тржиште рада. Неопходно је успостављање веће посредничке улоге ЈУ „Завод за 

запошљавање Републике Српске'', те умрежености кључних актера на тржишту рада.  

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК – ТУРИЗАМ: 

Општина Лакташи располаже са још увијек очуваном природном средином, великим бројем 

различитих хидрографских потенцијала (извори, термо-минерални извори, ријеке, потоци), 

необичним природним појавама (камене кугле, љековите камене стијене), атрактивним 

рељефним облицима са комбинацијом равничарских и брдовитих шумских предјела, богатством 

биљних и животињских врста и слично, што представља одличну базу за развој туризма. 

Највећи значај за општину Лакташи има бањски туризам, јер се од укупно девет бања у 

Републици Српској, у Лакташима налазе чак двије. Бање Лакташи и Слатина по својим 

љековитим својствима познате су још од времена старих Римљана. У посматраном периоду 

стављени су у функцију нови смјештајни капацитети, развијени нови угоститељски садржаји, 

манифестације и додатни туристички садржаји,  што је за резултат имало повећање броја 

гостију.      

Наведени потенцијали могу бити основа за различите врсте авантуристичког, омладинског, 

ловног, излетничког и друге облике туризма, у зависности од дефинисаних циљева и планираних 

мјера и активности у наредном периоду. Као основне циљеве будућег развоја туризма потребно 

је потенцирати рационално коришћење постојећих природних и културно-историјских 

капацитета, те активности усмјерити на уређење туристичких дестинација и туристичке 

инфрастуктуре, као и на дефинисање јединственог туристчког производа. Такође, потребно је 

наставити активности које се односе на промоцију општине у циљу привлачења домаћих и 

страних туриста. 

На основу свих горе образложених података о унапређењу капацитета, садржаја и услуга у 

области туризма, уопштено говорећи, гдје је видан напредак постигнут у протеклих пет година, 

закључујемо да је дошло до позитивних промјена и самим тим повећања посјета и ноћења. 

Међутим, и даље постоји потреба за развој туризма, нарочито у области здравствено-бањског, 

археолошко-вјерског и авантуристичког туризма. 
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           Графикон бр. 11: Кретање броја незапослених         Графикон бр. 12: Кретање стопе незапослености 

           на подручју општине Лакташи и РС                             на подручју општине Лакташи и РС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:Привредна комора Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука
36

 

 

Кретања на тржишту рада у општини Лакташи су повољнија у односу на друге 

општине. Број незапослених се смањио са 2.708 у 2013. години (151.290 у РС) на 2.192 

(120.560 у РС) у 2017. години
37

. У 2018. години, на евиденцији незапослених лица, у 

просјеку је било 1.571 лице које чини активну понуду.  

Формална (званична) стопа незапослености (18,72%, 22,28% у 2013. години) је 

знатно испод републичког просјека (31,54%, 38,80% у 2013. години) и просјека БиХ 

(38,44%, 44,16% у 2013. години)
38

, чак и испод анкетне стопе на нивоу Републике Српске 

(21,00%, 27,00% у 2013. години) и на нивоу БиХ (20,5%, 27,5%)
39

, па се може 

претпоставити и да би анкетна стопа незапослености на нивоу општине била испод 

просјека РС и БиХ. Разлоге смањења броја незапослених треба тражити у новом 

запошљавању, али и у одласку стручних, образованих кадрова, прије свега младих у 

иностранство, брисању са евиденције због нејављања и других разлога.  

У погледу родне структуре незапослених на подручју општине Лакташи (Табела 

број 4), битно је нагласити да је на евиденцији назапослених више регистрованих жена 

него мушкараца и да се у укупном броју незапослених учешће жена (52,66% у 2013. 
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 Привредна комора Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука-Информација о привредним 

кретањима у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за посматране године, на основу података 

Републичког завода за статистику Републике Српске о просјечном броју регистрованих запослених 

(просјек на основу снимања у марту и септембру посматраних година) и података ЈУ Завод за 

запошљавање Републике Српске о евидентираним незапосленим лицима-активна понуда на крају мјесеци 

посматраних година и на том основу израчунатих просјека за број незапослених за посматране године.  

     Формална стопа незапослености, израчуната на основу претходно поменутих података Републичког 

завода за статистику Републике Српске о регистрованим запосленим, односно података ЈУ Завод за 

запошљавање Републике Српске о евидентираним назапосленим лицима-активна понуда.   
37

  У истом периоду, према подацима Агенције за статистику БиХ о регистрованим незапосленим лицима у 

БиХ по мјесецима посматраних година, просјечан број регистрованих незапослених лица се смањио са 

552.494 у 2013. години на 489.360 у 2017. години.    
38

  Формална стопа незапослености за ниво БиХ израчуната на основу Агенције за статистику БиХ о броју 

регистрованих запослених и незапослених лица по мјесецима посматраних година.  
39

  Анкетна стопа незапослености преузета из раније наведених билтена-анкете радне снаге на нивоу 

Републике Српске и БиХ. 
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години),  углавном повећава како се незапосленост смањује (55,15% у 2017. години)
40

, 

што упућује на закључак да се мушкарци лакше запошљавају и на потребу да се развијају 

посебни програми и пројекти, који доприносе запошљавању жена (женско 

предузетништво и др.).   

 

Табела бр. 4. Број регистрованих незапослених особа према квалификационој и родној структури 

M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У

НК радници 207 229 436 220 236 456 181 222 403 159 182 341 141 183 324

ПК-НСС радници 27 35 62 30 31 61 27 28 55 21 21 42 22 19 41

КВ радници 629 469 1.098 626 473 1.099 550 432 982 513 379 892 434 321 755

ВКВ радници 18 4 22 19 4 23 21 4 25 20 4 24 15 3 18

Техничари ССС 321 503 824 333 512 845 286 482 768 286 424 710 220 391 611

ВШС 16 12 28 12 10 22 10 13 23 10 8 18 10 9 19

ВСС (180 и 240 ЕЦТС) 71 177 248 91 213 304 71 204 275 63 168 231 63 180 243

Мастер (300 ЕЦТС) 0 5 5 1 8 9 2 4 6 0 4 4 0 7 7

Магистри, доктори наука 1 1 2 1 1 2 2 0 2 2 1 3 1 1 2

Укупно 1.290 1.435 2.725 1.333 1.488 2.821 1.150 1.389 2.539 1.074 1.191 2.265 906 1.114 2.020

Учешће (М/Ж у Ук.) у % 47,34 52,66 100,00 47,25 52,75 100,00 45,29 54,71 100,00 47,42 52,58 100,00 44,85 55,15 100,00

2017Квалификациона                                               

структура

2013 2014 2015 2016

 
Извор: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - активна понуда радне снаге, стање са 31.12. 

посматраних година 

 

У квалификационој структури незапослених лица, током читавог периода највише 

је незапослених КВ радника (1.098 у 2013. години, 755 у 2017. години), у оквиру којих 

преовладавају лица мушког пола, иако се учешће овог контигента у укупној 

незапослености смањило са 40,29% у 2013. години на 37,38% у 2017. години. 

Дефицитарни кадрови, према подацима Завода, у оквиру овог контигента су: 

заваривач, столар, тесар, алатничар, металобрусач, лимар, ауто лимар, механичар машина, 

алатљика и котловских постројења, електромонтер и др, а у оквиру контигента лица са 

ССС (средња стручна спрема) су: керамичар, стакларски техничар, графички техничар, 

конфекционар и медицински техничар, док се у оквиру контигента лица са ВШС (виша 

стручна спрема), дефицит односи на: машинске, инжењере електротехнике, грађевинске и 

текстилне инжињере, те економисте-комерцијалисте, а у оквиру контигента 

високообразованих лица дефицитарни кадрови су: дипломирани инжењери грађевине, 

прераде дрвета, архитектуре, текстилне технологије, машинства и графике, те професори 

информатике, хемије, физике и математике.  

Занимљиво је да се учешће образовних контигената у којима преовладавају лица 

женског пола (ССС и високо образовани
41

), а који слиједе КВ раднике по учешћу у 

укупној незапослености, није промијенило (ССС-око 30%), односно код високо 

образованих се повећало са 9,36% у 2013. години на 12,48% у 2017. години. Наведено с 

једне стране, потврђује тезу да се жене теже запошљавају од мушкараца, али и да више 

бирају занимања која нису прилагођена потребама тржишта рада, а са друге стране указује 

да је структура локалне економије таква да нема апсорпциону моћ да смањи учешће лица 

са ССС и високообразованих лица, у укупној незапослености,  док је за контигенте КВ и 

НКВ радника (број НКВ радника се са 436 у 2013. години смањио на 324 у 2014. години) 

апсорбциона моћ нешто већа.  

                                                           
40 Од 1.099 лица, колико их је на крају 2018. године било на евиденцији незапослених, су 434 (39,49%) лица 

мушког пола, а 665 (60,51%) су лица женског пола. 
41

 Високо образовани - ВСС (180 и 240 ЕЦТС), мастер (300 ЕЦТС), магистри и доктори наука.  
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Рјешење је двојако, с једне стране кроз развој и примјену програма обуке, 

доквалификације и преквалификације треба радити на прилагођавању структуре радне 

снаге потребама тржишта рада, а с друге стране кроз развој посебних програма и 

пројеката за развој предузетништва, алтернативних друштвених програма и привлачења 

ивестиција у нове технологије, базираних на запошљавању лица са већим степеном 

образовања, треба повећати апсорпциону моћ привреде и ванпривредних дјелатности за 

запошљавање лица са ССС и високообразованих лица, али и привлачити инвестиције за 

смањење константно великог броја незапослених КВ радника.  

У сврху новог запошљавања, а на основу прилагођавања структуре радне снаге 

потребама тржишта рада, као почетни корак су, извршена анкетирања
42

 потреба 

послодаваца за новим радницима и потребним занимањима, при чему је изражен висок 

степен спремности да учествују у усклађивању образовне структуре, програмима обуке, 

преквалификације и доквалификације. Успостављена је сарадња са Техничком школом 

Бања Лука и Машинским факултетом Универзитета у Бањој Луци, који имају услове и 

одобрене програме за обуку, доквалификацију и преквалификацију, а кандидован је и 

пројекат за добијање средстава, који подразумијева успоставу центра знања за развој 

предузетништва, развој и дизајн производа, са практичном обуком ученика, студената и 

радника. Уведен је нови модел стипендирања студената, који посебно стимулише, већим 

износом стипендије, потребне стручне кадрове (дефицитарне у односу на потребе 

привреде), а и модел стипендирања ученика, истина у суженом обиму предвиђа 

стипендије за ученике у дефицитарним занимањима. Организован је и „Дан 

запошљавања“, који је с једне  стране повезао раднике и послодавце, а с друге стране код 

будућих средњошколаца и студената промовисао занимања, која су потребна привреди.  

За подизање апсорпционих капацитета привреде додјељивана су средства за 

инвестиције, које генеришу ново запошљавање, за запошљавање кроз развој женског 

предузетништва и женског задругарства, као и за субвенционисане камате на кредите 

привредних субјеката, а пружена је и техничка подршка предузећима („Vendom“ д.о.о, 

„Hidraulikaflex“ д.о.о, „Процесна опрема инжињеринг“ д.о.о, „Техносинт“ д.о.о. и др.) за 

добијање средстава за обуку радника из међународних фондова. 

Када је ријеч о старосној структури, основни трендови у посматраном периоду су 

видљиви из табеле бр. 5 у наставку. 

 

 
Табела бр. 5. Број регистрованих незапослених особа према старосној и родној структури 

                                                           
42

 Пројекти: ''ReGERD''; Пројекти Агенције за развој предузеће ЕДА-структурни интервјуи за анализу 

сектора прехрамбене, металске и дрвопрерађивачке индустрије на подручју општине Лакташи; '“Пoдршкa 

лoкaлним пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини''; Општина Лакташи: Анкета о стању и 

потребама за унапређење пословног амбијента на подручју општине Лакташи.   
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M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У

15-18 2 1 3 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1

18-24 264 208 472 259 190 449 225 191 416 199 163 362 131 130 261

24-30 192 286 478 188 337 525 143 304 447 140 212 352 111 205 316

30-35 108 198 306 126 197 323 106 177 283 100 161 261 83 142 225

35-40 109 171 280 116 176 292 90 156 246 75 131 206 68 124 192

40-45 164 195 359 149 188 337 131 178 309 110 146 256 77 128 205

45-50 158 186 344 163 182 345 122 160 282 128 151 279 105 132 237

50-60 256 188 444 289 205 494 284 209 493 272 208 480 267 211 478

60+ 37 2 39 43 11 54 48 14 62 50 18 68 63 42 105

Укупно 1.290 1.435 2.725 1.333 1.488 2.821 1.150 1.389 2.539 1.074 1.191 2.265 906 1.114 2.020

Старосна структура
2013 2014 2015 2016 2017

   
Извор: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - активна понуда радне снаге, стање са 31.12. 

посматраних година 

У старосној структури незапослених лица, осим у 2017. години доминира 

контингент младих до 30 година, чије се учешће смањило са 34,97% у 2013. години на 

28,61% у 2017. години, углавном је разлог томе одлазак у иностранство или брисање са 

евиденције из других разлога, али не треба ни занемарити позитивне утицаје пројеката и 

мјера, који су проведни кроз реализацију Стратегије омладинске политике општине 

Лакташи за период 2016-2020. година, као и ове Стратегије. Учешће лица од 30 до 40 

година се смањило са 23,45% у 2013. години на 19,65% у 2017. години, а учешће лица од 

40 до 50 година се смањило са 25,80% на 21,88% респективно, док се учешће тешко 

запошљивих лица (лица преко 50 година старости) повећало са 17,72% на 28,86%, 

респективно (за 100 лица више у односу на 2013. годину), што представља озбиљан 

проблем, који се дјелимично рјешавао кроз посебан пројекат Завода за подршку 

послодавима за запошљавање ових лица (Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 

година старости), а дјелимично кроз доквалификацију и преквалификацију. 

ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“, у посматраном периоду, у сарадњи 

са Владом Републике Српске, у оквиру провођења мјера активне политике кроз разне 

пројекте запошљавања, подржала је запошљавање, самозапoшљавање и обуку 476 лица са 

подручја општине Лакташи са укупно 1.348.300 КМ, као и обављање приправничког 

стажа 18 лица (15 са ВСС и 3 са ССС) са укупно 128.301 КМ. Општина Лакташи је 

пружила подршку послодавцима и самозапосленим код аплицирања за добијање 

наведених средстава. 

По броју запослених, иако девета по броју становника, општина заузима пето 

мјесто у Републици Српској. Приближно, као и у Републици Српској на свака четири 

становника дође по један запослени, док на једног пензионера дођу два запослена               

(у Републици Српској број пензионера приближно је једнак броју запослених).  

 

Графикон бр. 13:  Кретање броја запослених на подручју општине Лакташи 
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Извор: Привредна комора Републике Српске - Подручна привредна комора Бања Лука на основу података 

Републичког завода за статистику Републике Српске о просјечном броју запослених 

 

У 2014. у односу на 2013. годину, захваљујући реализованим инвестицијама и 

запошљавању по том основу, просјечан број запослених на подручју општине Лакташи је 

растао, а од 2015. године број запослених опада због проблема у пословању појединих 

привредних субјеката. И поред тога,  број запослених у 2017. години (9.520 лица, од чега 

8.060 лица запослених код правних лица, а 1.460 код предузетника) се повећао у односу на 

2013. годину (9.447 лица, од чега 8.107 лица запослених код правних лица, а 1.340 код 

предузетника).
43

 Са друге стране, на нивоу Републике Српске број запослених је имао 

стално растући тренд (238.640 у 2013. години, 260.608 у 2017. години), тако да је учешће 

броја запослених на подручју општине у укупној запослености на нивоу Републике 

Српске у 2017. години (3,65%), било најниже у односу на читав посматрани период 

(највише 4,01% у 2014. години). Структура запослених према облику својине показује 

развијеност приватног сектора (привредних друштава и предузетника) на подручју 

општине (преко 80% запослених у посматраном периоду), док је учешће јавног сектора у 

запошљавању релативно мало у односу на окружење
44

.  

Мала и средња предузећа и предузетници запошљавају око 80% (око 85% у 2013. 

год.), док на велика предузећа отпада око 20% (око 15% у 2013. години) запослених у 

приватном сектору. У посматраном периоду, учешће жена у укупној запослености је 

нешто више од једне трећине. Учешће незапослених жена у 2017. години износило је 

37,75%, што је највише учешће у посматраном периоду и повећало се у односу на 2013. 

годину, када је износило 36,12%.   

 У структури запослених по дјелатностима, број запослених жена је већи од броја 

мушкараца у подручјима угоститељства, финансијских дјелатности и дјелатности 

осигурања, пословања некретнинама, образовања, здравствене заштите и социјалног рада. 

                                                           
43

 Републички завод за статистику Републике Српске, просјечан број запослених утврђује на основу 

снимања запослености у марту и септембру сваке године. У марту 2017. године на подручју општине 

Лакташи било је запослено 9.413 лица, а у септембру 9.627 лица, док је у марту 2013. године било 

запослено 9.315 лица, а у септембру 9.580 лица. Према подацима Пореске управе Републике Српске-

Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса-Извјештај број осигураника по свим 

основама осигурања, на дан 30.09.2017. године, према општини запослења по основу радног односа на 

подручју општине Лакташи је било осигурано 9.863 лица (9.259 на дан 31.10.2016. год.), а према општини 

пребивалишта 9.153 лица  (8.535 на дан 31.10.2016. год.).  
44

  На нивоу Републике Српске у приватном сектору у посматраном периоду је било запослено преко 50% 

укупно запослених. 
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На укупну запосленост жена, позитивно је највише утицало повећање броја запослених 

жена у прерађивачкој индустрији (у 2017. години за 106 више него у 2013.), а негативно 

смањење броја запослених жена у подручју јавне управе и одбране и обавезног социјалног 

осигурања и стручних научних и техничких дјелатности (за -24, односно -22 мање у 

односу на 2013. години). Иначе, у структури укупно запослених по дјелатностима 

доминира прерађивачка индустрија са 2.950 запослених лица (2.674 у 2013. години), 

односно са учешћем у укупној запослености од 30,99% (28,31% у 2013. години), а слиједе 

је трговина  са 2.715 запослених лица (2.555 у 2013. години), односно са учешћем у 

укупној запослености од 28,52% (27,05% у 2013. години), грађевинарство са 915 

запослених лица (1.193 у 2013. години), односно са учешћем у укупној запослености од 

9,61% (12,63% у 2013. години),  те  саобраћај и складиштење са 470 запослених лица (404 

у 2013. години), односно са учешћем у укупној запослености од 4,94% (4,28% у 2013. 

години). У односу на 2013. годину, највећи позитиван утицај на укупну запосленост 

остварили су прерађивачка индустрија (+276 запослених лица), трговина (+160 запослених 

лица), а највећи негативан утицај грађевинарство (-278 запослених лица), стручне научне 

и техничке дјелатности (-104 запослена лица) и пољопривреда, шумарство и риболов (-91 

запослено лице). У структури прерађивачке индустрије највећи број лица је запослен у 

дјелатностима електроиндустрије, производње хране и пића, производње дрвета и 

производа од дрвета, металне и текстилне индустрије, те производње производа од 

неметалних минерала и производа од гуме и пластичних маса и стање се није битније 

мијењало у односу на 2013. годину.  
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Табела бр. 6: Број регистрованих запослених особа према подручјима дјелатности и родној 

структури

M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У

A Пољопривреда, шумарство и риболов
247 68 315 253 110 363 242 84 326 200 61 261 168 56 224

B Вађење руда и камена
16 4 20 22 10 32 14 7 21 12 5 17 10 4 14

C Перађивачка индустрија
1.712 962 2.674 1.789 1.100 2.889 1.821 1.081 2.902 1.686 1.068 2.754 1.803 1.147 2.950

D
Производња и снабдијевање електричном 

енергијом, гасом, паром  и климатизација 95 28 123 91 27 118 91 30 121 94 30 124 99 31 130

E
Снабдијевање водом; канализација, 

управљање отпадом и дјелатности 113 21 134 109 23 132 104 22 126 112 23 135 119 25 144

F Грађевинарство 
1.060 133 1.193 984 126 1.110 879 124 1.003 804 121 925 797 118 915

G
Трговина на велико и на мало; поправка 

моторних возила и мотоцикала 1.582 973 2.555 1.761 980 2.741 1.834 941 2.775 1.810 974 2.784 1.745 970 2.715

H Саобраћај и складиштење
339 65 404 405 78 483 421 86 507 372 65 437 409 61 470

I

Дјелатности пружања смјештаја, 

припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство
157 170 327 166 158 324 175 177 352 184 181 365 184 191 375

J Информације и комуникације
41 9 50 22 8 30 26 10 36 23 7 30 21 10 31

K
Финансијске дјелатности и дјелатности 

осигурања 18 44 62 18 37 55 15 45 60 16 42 58 12 42 54

L Пословање некретнинама
4 7 11 6 7 13 7 9 16 9 9 18 8 10 18

M Стручне, научне  и техничке дјелатности
150 87 237 90 60 150 101 64 165 103 65 168 74 59 133

N
Административне и помоћне услужне 

дјелатности 23 12 35 24 12 36 17 14 31 19 16 35 17 15 32

O
Јавна управа и одбрана; обавезно 

социјално осигурање 167 145 312 116 112 228 132 108 240 301 121 422 189 115 304

P Образовање
105 280 385 104 292 396 106 300 406 104 302 406 102 311 413

Q
Дјелатности здравствене заштите и 

социјалног рада 117 284 401 125 302 427 118 297 415 117 295 412 93 285 378

R Умјетност, забава и рекреација
40 32 72 26 24 50 28 26 54 29 30 59 40 36 76

S Остале услужне дјелатности 
49 88 137 38 82 120 40 92 132 40 100 140 36 108 144

Укупно 6.035 3.412 9.447 6.149 3.548 9.697 6.171 3.517 9.688 6.035 3.515 9.550 5.926 3.594 9.520

Учешће (М/Ж у Ук.) у % 63,88 36,12 100,00 63,41 36,59 100,00 63,70 36,30 100,00 63,19 36,81 100,00 62,25 37,75 100,00

2014 2015 2016 2017

Подручје дјелатности

2013

 
Извор: Привредна комора Републике Српске - Подручна привредна комора Бања Лука на основу података 

Републичког завода за статистику Републике Српске о просјечном броју запослених 

 

Лица са средњом стручном спремом чине 55,58% (56,24% у 2013. години) свих 

запослених лица у правним лицима у септембру 2017. године (8.116 лица; 8.210 лица у 

2013. години), а 14,21%  (11,63% у 2013. години) су лица са високом стручном спремом. 

Учешће КВ радника 15,91% (17,53% у 2013. години) је око два и по пута мање у односу на 

њихово учешће у укупној незапослености 37,38% (40,29% у 2013. години). У старосној 

структури запослених у правним лицима највеће учешће 48,45 % (49,16% у 2013. години) 

остварују лица од 30 до 45 година, учешће младих је 18,94% (20,16% у 2013. години), што 

је знатно мање од учешћа младих у укупној незапослености 28,61% (34,97% у 2013. 

години), док је учешће лица преко 45 година 32,62% (30,68% у 2013. години). Чињеница 

да се учешће младих у односу на 2013. годину, у укупној запослености, смањује потврђује 

тезу да се број младих на бироу смањио због одласка у иностранство или неког другог 

разлога брисања са евиденције, а не услијед запошљавања. 

Животни стандард становништа одређеног подручја одређен је куповном моћи 

просјечних плата и пензија.  Просјечна нето плата на подручју општине Лакташи је током 

читавог посматраног периода нижа од просјека Републике Српске (наредни графикон), јер 

је на подручју општине велики број запослених у приватном сектору, и то реалном, гдје су 
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плате ниже, за разлику од нивоа Републике Српске, гдје је велики број запослених и у 

јаваном и финансијском сектору, гдје су плате више. 

 

Графикон бр. 14: Тренд просјечне нето плате на подручју општине Лакташи и РС 

 
Извор: Привредна комора Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука

45
 

 

У посматраном периоду просјечна нето плата у Републици Српској је константно 

расла, осим у 2017. години (831,00 KM), када је номинално била већа за 2,85% него у 2013. 

(808,00 КМ). Просјечна плата на нивоу општине у 2017. год. износила је 706 КМ  (најнижа 

у јулу - 690 КМ, а највиша у јуну - 725 КМ), што је за 1,15% више него у 2013. год. - 698 

КМ  (најнижа у марту - 684 КМ, а највиша у јануару - 732 КМ) и за 125 КМ (110 КМ  у 

2013. год.) је мања од републичког просјека. Такође, степен достигнутости плате 

Републике Српске (84,96%) је нижи у односу на 2013. годину (86,39%), али је већи у 

односу на остале године периода. Од индустријских грана највише плате су забиљежене у 

грани папир, издаваштво и штампарска дјелатност, а затим у индустрији хране и пића, 

пластике и гуме и у грани грађевинских и неметалних производа, које слиједе дрво и 

намјештај, текстил и кожа и обућа. Највише плате у неиндустријским секторима имају 

здравство, те комунално и рециклажа, а затим слиједе саобраћај и складиштење и ИКТ. 

Остали неиндустријски сектори стоје лошије по нивоу плата, са најнижим платама у 

култури, спорту и забави те некретнинама
46
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 Привредна комора Републике Српске - Подручна привредна комора Бања Лука - Информација о 

привредним кретањима у Републици Српској и подручју коморе Бања Лука за посматране године. 
46

 Извјештај по завршном рачуну за 2017. годину на основу података o висини бруто плате - АПИФ. Не 

располажемо са упоредним подацима за 2013. годину. 
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2.1.5. Друштвени развој  

 

Општина Лакташи има добро развијену друштвену инфраструктуру, одговарајући 

друштвени амбијент и у претходних пет година остварила је значајан напредак у сферама 

образовања, културе, спорта, здравствене и социјалне заштите. 

 

Образовање 

Предшколско васпитање и образовање на подручју општине Лакташи проводи се у 

ЈУ ''Центар за предшколско васпитање и образовање'' Лакташи, приватним вртићима и 

кроз алтернативне програме УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи. У саставу 

ЗАКЉУЧАК – ТРЖИШТЕ РАДА: 

Кретања на тржишту рада у општини Лакташи су повољнија у односу на друге општине 

(релативно ниска званична стопа незапослености - знатно испод републичког просјека и 

просјека БИХ - испод анкетне стопе на нивоу РС и БиХ), и Лакташи су пета општина у РС 

по броју запослених (на приближно четири становника један запослени, на једног 

пензионера два запослена). Просјечне нето плате су испод републичког просјека због 

великог броја запослених у приватном сектору. Проблеми су: присутан тренд одласка 

стручне радне снаге, а прије свега младих у иностранство, неусаглашеност понуде радне 

снаге са захтјевима инвеститора, низак ниво стечених практичних знања у школама и на 

факултетима, повећана незапосленост лица преко 50 година (тешко запошљивих 

категорија) као и жена, непромијењено учешће лица са ССС и повећано учешће лица са 

ВСС у укупној запослености, уз константно велики број незапослених КВ лица. Рјешења 

треба тражити у даљем подизању нивоа ефикасности администрације (брзина 

регистрације и издавања дозвола), локалним подстицајима који утичу на стварање 

повољнијег привредног амбијента, подстицајима за запошљавање на локалном и 

републичком нивоу посебно за тешко запошљиве категорије, стимулисању и развоју 

програма и пројеката за посебне видове предузетништва и алтернативних програма 

запошљавања, успостављању модела субвенционисања послодаваца за вријеме пробног 

рада радника, јачању и развоју механизама прилагођавања понуде радне снаге потребама 

тржишта рада и то кроз развој нових институција које ће омогућити провођење 

програма, обуке, доквалификације и преквалификације, али и кроз наставак већ 

успостављене сарадње и партнерстава у овој области, те у области формалног 

образовања, са стављењем нагласка на развој компетенција, а не занимања (иновирање 

опреме у средњим школама и на факултетима за квалитетније стицање практичних знања 

и вјештина и чвршћа веза са привредом у провођењу практичног дијела наставног процеса).  

Активности ће се усмјерити и на привлачење инвестиција заснованих на новим 

технологијама и базираних на запошљавању лица са већим степеном образовања, чиме би 

се повећала апсорпциона моћ привреде и ванпривредних дјелатности за запошљавање лица 

са ССС и високообразованих лица. Активности ће се усмјерити и на привлачење 

инвестиција заснованих на новим технологијама и базираних на запошљавању лица са 

већим степеном образовања, чиме би се повећала апсорпциона моћ привреде и 

ванпривредних дјелатности за запошљавање лица са ССС и високообразованих лица. 

Такође, активности ће ићи и у смјеру активирања пословне зоне уз нови аутопут Бања 

Лука-Добој и наставак развоја Регионалне пословне зоне Александровац, као шансе за 

развој предузетништва код младих и жена у руралном поручју и запошљавање лица са КВ, 

ССС и ВСС, при чему ће се иницирати смањење фискалних и парафискалних оптерећења за 

привреду као основа за повећавање плата запослених, што би битно утицало на 

стабилизовање прилика на тржишту рада. 
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ЈУ ''Центар за предшколско васпитање и образовање'' Лакташи дјелују два вртића: 

''Принцеза Катарина Карађорђевић'' у Лакташима и вртић ''Звјездице'' у Гламочанима. Број 

захтјева за пријем дјеце у Установу се константно повећава. Законом прописане норме о 

броју дјеце у васпитним групама утичу на смањење броја дјеце у установи, те је потребно 

проширити постојеће капацитете вртића. У 2018. години почела је изградња дјечијег 

вртића у Александровцу, у руралном дијелу општине, капацитета за 60 дјеце, двије 

мјешовите групе.
 
 

 

Табела бр. 7: Упоредни преглед броја дјеце обухваћене предшколским васпитањем на  подручју 

општине за период 2012-2017. 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 24,50 43 

2014 1708 305 109 414 24,23 44 

2015 1674 275 117 392 23,41 44 

2016 1635 298 106 404 24,70 44 

2017 1557 311 88 399 25,62 46 

Извор: ЈУ ''Центар за предшколско васпитање и образовање'' Лакташи 

 

Предшколско васпитање и образовање проводи се и у приватним вртићима: Клуб 

за дјецу ''Радост'' Јакуповци (број дјеце у 2013. је 38, а у 2017. је 34), вртић '''Happy planet'' 

Трн (број дјеце у 2013. је 27, а у 2017. је 24) и Клуб за дјецу ''Мики Маус'' Трн. 

Алтернативне програме за дјецу предшколског узраста проводи и УГ ''Центар за дјецу, 

младе и породицу'' Лакташи у просторијама Центра у Лакташима и у руралним 

дијеловима општине: Слатина, Маглајани и Александровац. 

 

Табела бр. 8: Број дјеце укључен у програм УГ ''Центра за дјецу, младе и породицу'' Лакташи 

Година 

Укупан број 

дјеце укључен у 

програм ЦДМП 

Лакташи 

Број дјеце у 

централним 

просторијама 

ЦДМП Лакташи 

Број дјеце у 

Слатини  и 

Бошковићи 

Број дјеце у 

руралним 

срединама 

2012 136 88 48 / 

2013 223 80 54 99 

2014 276 96 42 138 

2015 169 73 38 58 

2016 177 71 45 61 

2017 161 64 37 60 

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

 

Циљ пружања подршке предшколском васпитању и образовању на подручју 

локалне заједнице је повећање обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем. 

Примијећен је недостатак простора на отвореном намијењен за игру дјеце као што су, на 

примјер, дјечија игралишта. У 2013. години од укупно 1.800 дјеце на подручју општине, 

облицима  предшколског васпитања и образовања  било је обухваћено 729 дјеце или 



43 

40,60%, док у 2017. години од укупно 1.557 дјеце, обухваћено 618 дјеце или 39,82%. 

Разлог смањења броја дјеце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем лежи у 

чињеници да је законом ограничен број  дјеце у васпитним групама.  

Основно образовање на подручју општине Лакташи одвија се у четири централне 

основне школе са пет подручних школа. Није било изградње нових школских објеката у 

односу на 2013. годину, а на постојећим су вршене одређене адаптације. У посматраном 

периоду извршена је санација и уређење простора намијењених основном образовању. 

Функционално опремање објеката, у цјелини или дјеломично, односило се најчешће на 

изградњу и санацију фискултурне сале, санацију крова, мијењање дотрајале столарије, 

кречење просторија, уређивање санитарног чвора, санацију 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 дјеломично растерећење објекта централне школе у Лакташима. Недостаје 

фискултурна сала и предвиђен број учионица због пораста броја ученика у овој мјесној 

заједници.  

Према подацима о броју ученика у основним школама на подручју општине 

Лакташи у периоду 2013/2014–2017/2018. школске године можемо констатовати стално 

опадање броја ученика, што је највећим дијелом везано за негативне тенденције у кретању  

становништва и негативном природном прираштају. У школској 2013/2014. години 

основну школу је похађало укупно 3.462 ученика, а у школској 2017/2018. години  3.339 

ученика, што је мање за 123 ученика. 

 

Графикон бр. 15: Преглед броја ученика основних школа на подручју општине Лакташи у 

периоду 2013-2018. године 
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Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 

Пратећи реформе у области образовања, наставних планова и програма неопходно 

је побољшати инфраструктуру у основним школама, те постојеће учионице и кабинете 

прилагодити за савремену наставу.  

 

Култура и спорт 

Јавна установа „Центар за културу и образовање“ је центар свих културних 

дешавања у општини Лакташи. У оквиру дјелатности установа промовише разне културне 

програме, кроз организовање изложби, ликовних колонија, концерата класичне и етно 
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музике, позоришних представа и фестивала аматерских позоришта. Поред културних 

садржаја, ЈУ “Центар за културу и образовање“ Лакташи се бави и неформалним 

образовањем, у оквиру којег се организују курсеви страних језика и курсеви за рад на 

рачунару. Доградња и санација објекта извршена је прије десет година, што је омогућило 

увођење нових садржаја, те је у периоду од 2013. до 2017. године уведена: школа гитаре, 

виолине, курсеви страних језика и информатике, школа стрипа, радионице из области 

ликовне и примијењене умјетности и сл. У просторијама установе 2018. године почело је 

са радом подручно одјељење ниже Музичке школе ''Владо Милошевић“, а наставу похађа 

40 ученика са подручја општине Лакташи. Обезбијеђена су средства за реконструкцију 

мултифункционалне сале за културне и друге садржаје.  

ЈУ Народна библиотека ''Веселин Маслеша'' Лакташи из године у годину повећава 

књижни фонд набавком нових књига и кроз акцију добровољног прикупљања, те са крајем 

посматраног периода располаже фондом од 32.546 књига (у 2013. години тај број је био 

29.004). У оквиру установе налази се одјељење за дјецу и одрасле, а библиотека располаже 

и студијском читаоницом. Установа је активан учесник у културним манифестацијама, а 

самостално оганизује књижевне сусрете, промоције књига и сл. Примијећен је недостатак 

простора, јер библиотека располаже богатим књижним фондом и Завичајном збирком која 

захтијева посебне услове. Такође, недостаје простор за одржавање књижевних програма. 

Од нових садржаја, у периоду 2013-2017. година, уведена је виртуелна библиотека – 

каталог за претрагу књига у електронској верзији, која је саставни дио виртуелне 

библиотеке Републике Српске, као и покретна библиотека – једном мјесечно се дио 

књижног фонда дистрибуира у ОШ „Холандија“ у Слатини и у подручну школу у 

Бошковићима. У оквиру дјечијег одјељења дјелује секција „Мудре совице“ која припрема 

игроказе и представе намјењене дјеци предшколског и основношколског узраста, а 

уведено је и снимање аудио књига лакташких завичајних стваралаца у сарадњи са ЈУ 

Специјалном библиотеком за слијепа и слабовида лица РС. Користећи иновативне 

приступе у раду, ЈУ Народна библиотека „Веселин Маслеша“ Лакташи је проглашена за 

најбољу библиотеку у Републици Српској у 2016. години. 

Друштвени домови на подручју општине Лакташи су добра основа за креирање 

програма и садржаја намијењених грађанима свих старосних категорија. Од 2013. године 

изграђен је један  дом (у Јаружанима) и санирано седам друштвених домова (Бакинци, 

Милосавци, Петошевци, Велико Блашко, Чардачани, Алексићи и Шешковци).  У 

друштвеним домовима се повремено окупљају грађани, проводе одређени садржаји 

намијењени дјеци и омладини, и организују манифестације, али је неопходно задржати 

континуитет. Неопходна је изградња и санација појединих домова првенствено у 

срединама у којима нема садржаја за грађане или се проводе садржаји на отвореном (нпр. 

Слатина).  

Спорт на подручју општине Лакташи има дугогодишњу традицију. Удружење 

спортиста је кровна организација у области спорта. Према подацима Удружења спортиста, 

у 2013. години је било активно око 2.000 спортиста окупљених у 30 спортских колектива. 

Данас, Удружење спортиста окупља 36 спортских  клубова, у чијем саставу се налази 

1.735 спортиста такмичара.
47

 Највећи број чланова имају спортски клубови из области 
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 Спортским активностима у клубовима бави се 1.735 спортиста млађих од 30 година у различитим 

категоријама и то: сениори  (преко 18 година) – 335 такмичара, јуниори (од 16 до 18 година) – 150 

такмичара, кадети  (од 14 до 16 година) – 180 такмичара, пионири (од 10 до 14 година) – 370 такмичара, 

спортске школе и пјетлићи  (до 10 година) – 700 младих спортиста. 
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фудбала, а број спортиста се повећао и у одбојци, рукомету, џудоу као и у осталим 

спортовима, али је укупан број спортиста у посматраном периоду смањен. Заступљеност 

спортова је разноврсна и у складу је са постојећим намјенским објектима, спортском 

опремом и реквизитима, те материјалном подршком. Од укупног броја активних клубова 

(39), један је професионалан (КК ''Игокеа''), а остали припадају аматерском спорту. 

Као резултат стратешких интервенција у посматраном периоду, спортска 

инфраструкура се побољшала. У посматраном периоду, ЈУ Спортска дворана Лакташи је 

радила пуним капацитетом и била на располагању спортским организацијама и клубовима 

за тренирање и такмичење. Повећан је број клубова корисника ЈУ Спортске дворане 

Лакташи (са 15 клубова у 2013. на 18 клубова у 2017. години), као и број секција (са 20 

секција у 2013. на 26 секција у 2017. години). 

Готово у свим дијеловима општине постоје спортски објекти и спортски терени, те 

је неопходно извршити процјене стања у коме се налазе. 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. У претходном 

петогодишњем периоду изграђена су и санирана игралишта у Милосавцима, 

Бошковићима, Јаружанима, Јакуповцима, Маглајанима и Ријечанима, као и теретане на 

отвореном у Косјерову, Маглајанима, Лакташима, Трну и Кришковцима, што ствара добру 

основу за рекреативно и аматерско бављење спортом. 

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 у виду грантова 

спортским организацијама и бесплатним терминима кориштења спортске дворане у 

Лакташима, чији се функционисање финансира из Буџета, за тренинге и утакмице, те за 

рад Удружења спортиста. 

 

Графикон бр. 16: Издвајања за спорт у периоду 2013-2017. године 

 
Извор: Одсјек за друштвене дјелатности-на основу података о извршењу бџета општине Лакташи  за 

период 2013-2017. године 

 

Недостатак помоћних мултифункционалних терена онемогућава такмичење 

клубова у вишим ранговима. Непостојање концепта управљања инфраструктуром, те 

неадекватна расподјела структуре на аматерски и професионални спорт (није адекватно 

одређена Законом) утиче на то да већини спортских клубова издвајања из буџета 
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представљају једини извор прихода. Средства спортским организацијама се планирају и 

дозначавају по Програму финансирања спорта и физичке културе (који се доноси на 

годишњем нивоу од стране Скупштине општине), а на основу Одлуке о категоризацији 

спортских организација и начину расподјеле средстава за финансирање спорта и физичке 

културе на подручју општине Лакташи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствена  и социјална заштита 

 

Здравствена заштита 

У области здравствене заштите инвестирање у нове амбуланте и објекте врши се у 

складу са расположивим средствима. У 2017. години завршена је изградња амбуланте 

примарне здравствене заштите у Кришковцима, те су на тај начин приближене 

здравствене услуге локалном становништву. Новоизграђена амбуланта задовољава све 

потребе примарне здравствене заштите.  Такође, 2017. године је изграђен и стављен у 

функцију комплекс Завода за физикалну медицину и рехабилитацију ''Др Мирослав 

Зотовић'' у Слатини, чиме је унапријеђена здравствена заштита становништва и услуге 

здравственог туризма.  

Због све веће потребе за услугама Хитне медицинске помоћи, услугама „Центра за 

базичну рехабилитацију“ те недостатка простора (кревета) за пацијенте у стању потребе за 

палијативном његом ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи планира 

покренути иницијативу за изградњу Медицинског центра који би обухватио простор за 

Хитну медицинску службу, Центар за базичну рехабилитацију, те здравствени центар за 

пружање услуга палијативне његе. Очекивани ефекат интервенције би се заснивао на 

ЗАКЉУЧАК – ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ: 

Општина Лакташи има организовано предшколско и основно васпитање и образовање. 

Изградња и стављање у функцију дјечијег вртића у Александровцу омогућиће укључивање дјеце 

из руралних подручја у програме предшколског васпитања и образовања, што ће утицати на 

повећање обухвата дјеце на подручју општине истим. Из претходне анализе, када је у питању 

основно образовање, уочен је пад броја ученика у основним школама што је условљено 

негативним природним прираштајем и кретањем становништва. Број школа у основном 

образовању се није мијењао. У наредном периоду неопходно је улагати у школску 

инфраструктуру, опремање кабинета за савремену наставу како би се побољшао квалитет 

наставе. На подручју општине Лакташи недостаје средња школа, што је дугогодишње 

неријешено питање. Формирана је радна група чије ће активности бити  везане за  

прибављање мишљења о потреби и оправданости оснивања средње школе. Досадашња 

подршка ученицима и студентима проводила се кроз стипендирање. У области културе 

традиционалне манифестације као што су: Селу у походе, Завичајни ствараоци, 

Интернационални фестивал аматерских позоришта, Салон стрипа, Дани библиотеке, 

Библиотеци у походе се одржавају у континуитету. Манифестација Лакташко љето 

културно–забавног и спортског карактера представља добру основу за промоцију туризма. 

Општина Лакташи има развијен културно–образовни садржај, располаже културном 

баштином, историјским споменицима, археолошком грађом и локалитетима које је потребно 

истражити. Неопходно је извршити обједињавање и заштиту културно–историјског 

наслијеђа. Када је у питању спорт, општина Лакташи има добро развијену спортску 

инфраструктуру, али како би се сектор додатно унаприједио неопходна је реконструкција 

постојеће инфраструктуре и успостављање концепта управљања, као и изградња 

мултифункционалних терена. 
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повећању нивоа здравствене заштите, смањењу проблема недостатка простора за 

пацијенте у стању које изискује константну његу и надзор.  

Дом здравља проводи одређене превентивне прегледе за масовне незаразне болести 

као најчеше узрочнике смртности на нивоу Републике Српске, али и општине Лакташи,  а 

ови прегледи имају за циљ рано откривање, већу стопу изљечења, мању стопу смртности 

као и смањење трошкова лијечења пацијената којима се на вријеме открију симптоми 

масовних незаразних болести. Најчеши узрочници смртности становника Лакташа који 

спадају у групу масовних незаразних болести су: кардиоваскуларне болести, дијабетес и 

малигне болести, које су у континиураном порасту у последњих пет година, те је укупан 

број умрлих од наведених болести порастао са 208 у 2013. години на 270 у 2017. години, с 

тим да се највеће повећање десили у броју умрлих од болести крвотока. Међутим, због 

ограничених финансијских средстава, Дом здравља не може у значајнијем обиму 

проводити превентивне прегледе, а ти прегледи се односе на: рано откривање рака дојке 

(мамографски прегледи), рано откривање рака дебелог цријева (дигиторектални преглед и 

преглед столице на окултно крварење), рано откривање рака простате, рано откривање 

рака грлића материце-гинеколошки ПАПА тестови, праћење индекса тежине, разни 

лабораторијски и други специјалистички прегледи (лабораторијска анализа мјерења нивоа 

холестерола у крви и нивоа шећера у крви  и др.). 

 

Табела бр. 9: Број и структура особља у здравственим установама на подручју општине 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 

Љекари опште праксе 16 9 11 14 13 

Укупно специјалиста 17 19 23 22 22 

Гинеколози 2 1 2 2 3 

Стоматолози  3 4 4 4 4 

Медицински техничари 64 46 62 71 75 

Укупно здравствених радника 102 79 102 113 117 

Остало особље 29 21 32 36 35 

Укупан број радника  131 100 134 149 152 

Извор: ЈЗУ Дом здравља ''Др Младен Стојановић'' Лакташи 

 

Укупан број здравствених радника у здравственим установама на подручју 

општине, у периоду од 2013. године до 2017. године је повећан и на крају 2017. године и 

тај број је износио 117. Такође, у истом периоду повећан је и број осталог особља. ЈЗУ 

Дом здравља ''Др Младен Стојановић'' Лакташи има 16 тимова породичне медицине, 

распоређених у пет амбуланти породичне медицине. Стога се може закључити да је број 

љекара довољан за провођење здравствене заштите примарног нивоа (специјалисти 

породичне медицине), а и да су специјалистичке гране на примарном нивоу (гинекологија 

и педијатрија)  обухваћене довољним бројем љекара, тако да су све области за које се 

уговор склапа са Фондом здравственог осигурања обухваћене довољним бројем љекара. 

За друге специјалистичке гране секундарног нивоа за које Дом здравља не уговара услуге 

са Фондом ангажовани су други специјалисти из здравствених установа секундарног 

нивоа. 
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Социјална заштита 

Јавној установи „Центар за социјални рад“ Лакташи су повјерени послови 

социјалне, породично-правне и дјечије заштите. Корисници социјалне заштите су лица 

које се налазе у стању социјалне потребе и то: 

o дјеца без родитељског старања (у посљедњих пет година број овакве дјеце има 

благу тендецију раста), са сметњама у развоју, дјеца чији је развој ометен 

породичним приликама, жртве насиља, жртве трговине дјецом, дјеца са друштвено 

неприхватљивим понашањем, дјеца изложена социјално ризичним понашањима, 

дјеца којој је због посебних околности потребна социјална заштита, 

o пунољетна лица која су материјално необезбијеђена и неспособна за рад, лица са 

инвалидитетом, старија лица без породичног старања, са друштвено негативним 

понашањем, жртве злоупотребе психоактивних супстанци, жртве насиља у 

породици, жртве трговине људима и лица којима је због посебних околности 

потребна социјална заштита.  

 

Према подацима ЈУ ''Центар за социјални рад'' Лакташи, код малољетних лица, 

најбројнија категорија су дјеца са менталним и физичким сметњама и њихов број је 

повећан од 2013. године (112) до 2017. године (122). Код одраслих најбројнија категорија 

су особе ометене у психичком и физичком развоју и особе са инвалидитетом. Број ових 

особа повећан је у последњих пет година и у 2017. години укупно их је било 569.  

 

Табела бр. 10: Врсте помоћи које се исплаћују путем ЈУ ''Центар за социјални рад'' и број 

корисника 

Врста помоћи 
Број корисника 

2013 2014 2015 2016 2017 

Стална новчана  помоћ 215 234 240 239 228 

Новчана накнада за помоћ и његу друге особе 559 570 607 647 663 

Друга материјална помоћ 173 156 437 261 249 

Оспособљавање за живот и рад 17 13 11 18 17 

Смјештај у другу породицу 15 36 8 7 12 

Смјештај у установе социјалне заштите 54 66 42 46 35 

Једнократне новчане помоћи 432 355 418 266 256 

Здравствено осигурање 181 224 234 250 251 

Услуге социјалног рада и другог стручног рада 0 390 325 234 410 

Кућна њега и помоћ у кући 6 5 2 1 3 

Дјечији додатак 1.232 1.157 1.109 1.076 862 

Накнада умјесто плате родитељу који је у радном односу 149 146 113 127 112 

Накнада умјесто плате родитељу који  није у радном 

односу 
188 165 175 176 177 

Укупно  3.221 3.517 3.721 3.348 3.275 

Извор: ЈУ ''Центар за социјални рад'' Лакташи 

 

У домену социјалне заштите примијећен је пораст самачких старачких 

домаћинстава за око 10% у односу на 2013. годину. Потребно је посветити пажњу бољој 

организацији помоћи у кући, те у складу са законским условима отворити Центар за 

помоћ у кући. У порасту су поремећени породични односи (број евидентираних случајева 



49 

у 2013. години је 62, а у 2018. години је 85), те је неопходно радити на отварању 

породичних савјетовалишта који би дјеловали у смислу превенције и рјешавања 

поремећених породичних односа и малољетничке деликвенције (број евидентираних 

случајева у 2013. години је 12, а у 2017. години је 19), а посебну пажњу треба посветити 

превенцији и сузбијању насиља у породици (број евидентираних случајева у 2013. години 

је 30, а у 2018. години је 63).  

У табели бр. 10 приказани су видови помоћи који се исплаћују путем ЈУ ''Центар за 

социјални рад'' и број корисника. Највећи број услуга односи се на дјечији додатак који, у 

2017. години, користи 26,32% укупног броја регистрованих корисника, затим слиједи 

новчана накнада за помоћ и његу друге особе са 20,24% регистрованих корисника и 

услуге социјалног рада и другог стручног рада са 12,52% од укупног броја регистрованих 

корисника. Обављајући своју основну дјелатност, ЈУ „Центар за социјални рад“ усмјерава 

активности на остваривање права из области социјалне, дјечије и породично-правне 

заштите. Укупан број корисника услуга ЈУ ''Центар за социјални рад'' Лакташи у 2017. 

години износио је 3.275.  

У плану је опремање „Центра за пружање услуга за помоћ и његу у кући“. Овакав 

вид социјалне заштите има вишеструке бенефите, од смањења трошкова за смјештај 

корисника до тога да корисници остају у свом окружењу, те нема ризика од 

прилагођавања. Такође, битан је и ефекат подизање квалитета живота корисника, кроз 

пружање помоћи и подршке упућене лицима на персонализован начин, поштујући њихове 

потребе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Организације цивилног друштва и млади 

Препознајући значај организација цивилног друштва за развој локалне заједнице, 

Општина је подржала програме, пројекте, разне активности и уступила просторије на 

коришћење борачким, културним, спортским, организацијама из области пољопривреде,  

која се  баве екологијом, хуманитарним радом, питањима дјеце, младих, популацијом 

жена и старијих лица, лица са инвалидитетом и др. На подручју општине Лакташи 

регистровано је 97 удружења (у 2013. години 81) која активно дјелују у различитим 

ЗАКЉУЧАК – ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: 

Здравствена услуга на подручју општине Лакташи је на задовољавајућем нивоу. ЈЗУ Дом 

здравља ''Др Младен Стојановић'' Лакташи је орјентисана на повећање степена и нивоа 

здравствене заштите становништва општине, односно корисника здравствене заштите, те 

у том смислу покреће активности на унапређењу исте. Због све веће потребе за услугама 

Хитне медицинске помоћи и услугама „Центра за базичну рехабилитацију“, те недостатка 

простора (кревета) за пацијенте у стању потребе за палијативном његом, у плану је 

покретање иницијативе за изградњу Медицинског центра, у циљу повећања нивоа здравствене 

заштите и смањења проблема недостатка простора за пацијенте у стању које захтијева 

константну његу и надзор. Такође, у изградњи је и амбуланта породичне медицине у насељу 

Слатина. Поред  ЈЗУ Дом здравља ''Др Младен Стојановић'' Лакташи, здравствене услуге 

становништву пружа и неколико приватних здравствених установа.    

Социјална заштита на подручју општине Лакташи је на задовољавајућем нивоу. Међутим, 

број корисника социјалне заштите у претходном периоду је повећан, те је у будућем периоду 

свакако потребно усмјерити активности на јачање капацитета ЈУ ''Центар за социјални 

рад'' Лакташи. 



50 

областима.
48

 Највећи број удружења (37) је из области спорта, а кроз годишњи Програм 

дефинишу се активности и начин финансирања. Један број удружења (14), који дјелује у 

одређеним областима и проводе значајне активности, финансирају се из буџета и као 

''буџетски корисници'' имају сталну буџетску позицију, а издвајају се средства за 

финансирање пројеката по јавном позиву у износу 10.000,00 КМ, као и подршка у 

процентуалном учешћу (од 10% до 40% од вриједности пројекта) у суфинансирању 

пројеката одобрених од стране разних донатора, а који доприносе рјешавању проблема и 

побољшању квалитета живота грађана. Њихов рад се прати кроз разматрање планова и 

програма и кроз редовно годишње извјештавање.  

Омладинске организације са подручја општине Лакташи финансирају се на основу 

Одлуке о финансирању омладинске политике, којом се средства распоређују за рад 

омладинских организација (материјални трошкови), пројекте омладинских организација 

путем конкурса, омладинске манифестације, рад Локалног волонтерског сервиса и остале 

активности. На подручју општине Лакташи у 2013. године било је  регистровано осам 

омладинских организација од чега су биле активне четири, а у 2018. години укупан број 

регистрованих омладинских организација је девет од чега je активнo пет и једна 

организације за младе. У оквиру буџетске позиције Имплементација омладинске 

политике, у износу од 20.000,00 КМ на годишњем нивоу обезбјеђена је подршка за горе 

наведене активности. Пројекти омладинских организација, из области омладинског рада, 

мобилности, едукација из области здравља младих, омладинског предузетништва, 

доприносе реализацији стратешких циљева дефинисаних Стратегијом омладинске 

политике општине Лакташи за период 2016-2020. године, који су, такође, у складу са 

стратешким и секторским циљевима ове Стратегије. 

Осим  у области спорта, удружења дјелују и у области културе, екологије, 

хуманитарног рада, пољопривреде и др, а проводе активности којим се промовишу 

интереси јавности посебно појединих специфичних група. Посматрајући рад  удружења, 

можемо констатовати да већи број удружења има активности само повремено у току 

године, док друга удружења проводе активности по програму и у континуитету. Неколико 

удружења својим активностима и расположивим капацитетима може да задовољи 

стандарде за аплицирање код међународних донатора. 

Неопходно је радити на успостављању модела институционалних механизама 

подршке развоју и јачању капацитета организација цивилног друштва, те на 

успостављању центра са програмским садржајем. 
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Законом о удружењима и фондацијама (Службени гласник Републике Српске број: 52/01 и 42/05) није 

уређена класификација удружења по областима дјеловања, те је њихово разврставање по дјелатностима 

непрецизно. 
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2.1.6. Јавна инфраструктура 

 

Саобраћајна инфраструктура 

Већина путних праваца на подручју општине заслужује реконструкцију, јер су 

саобраћајна оптерећења превелика у односу на капацитет постојећег профила коловоза, с 

обзиром на већу густину насељености у послијератном периоду, као и на појачану 

фреквенцију саобраћаја због изградње аутопута Бањалука–Градишка и аутопута 

Бањалука–Добој.  

Одјељење за стамбено-комуналне послове сваке године, у оквиру редовних 

послова, врши реконструкцију постојеће саобраћајне инфраструктуре, у складу са 

расположивим средствима. На територији општине Лакташи укупна дужина мреже 

локалних путева (категорисани као локални путеви првог, другог и трећег реда) износи 

196,3 km, некатегорисаних путева 300 km и дужина улица (категорисане као главне, 

сабирне и приступне улице) износи 41,2 km. Дефинисано је 12 локалних путева првог 

реда, 10 локалних путева другог реда, 30 локалних путева трећег реда, 10 главних улица, 

31 сабирна улица те 166 приступних улица. Покривеност путева и улица асфалтом на 

територији општине је, према процјени ОРТ-а, око 60%. 

Општина Лакташи је у претходном периоду уложила значајна финансијска 

средства у изградњу и реконструкцију локалних и некатегорисаних путева. У периоду од 

2013. до 2017. године асфалтирано је око 7 km локалних, некатегорисаних путева и улица. 

У наредном периоду, потребно је реконструисати многе постојеће асфалте који су у 

поприлично лошем стању, те је потребно изградити кружну раскрсницу у самом центру 

Лакташа и обилазницу око Лакташа од магистралног пута М16.1 у насељу Велико Блашко 

до  магистралног пута М16 у насељу Маховљани, а све у циљу смањења гужве у 

саобраћају и бржег долажења до аеродрома, индустријских зона и граничног прелаза. 

У наредном периоду потребно је интензивно радити на јачању капацитета 

међународног аеродрома Маховљани који је од интереса како локалној заједници, тако и 

широј регији за унапређење туризма и привреде уопште. „Air Serbia“ је успоставила прву 

ваздушну повезницу која је успостављена кроз линију Београд-Бања Лука, а крајем 2018. 

године, мултинационална авио-компанија „Ryanair“ је увела летове према Мемингену и 

Берлину /Њемачка/, Стокхолму /Шведска/ и Бриселу /Белгија/, те се према прогнозама, 

очекује више од 100.000 путника у наредној години, што ће позитивно утицати на 

привреду и туризам не само општине Лакташи, него и Републике Српске и БиХ. Такође, 

ЗАКЉУЧАК: ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И МЛАДИ 

За већину организација цивилног друштва главни проблеми су везани за недостатак 

финансијских и других материјалних средстава, а који се огледају у недовољној стручности и 

оспособљавању чланова за привлачење екстерних финансијских средстава.  Подршке  

организацијама  цивилног друштва усмјериће се  кроз едукације у области пројект 

менаџмента с циљем јачања капацитета и  стварања  партнерских односа, а  који ће 

допринијети одрживости организација и реализовању захтјевнијих пројеката. Подршка 

популацији младих, активностима омладинских организација који доприносе рјешавању 

проблема младих и унапређењу њиховог положаја дерфинисана је у документу Стратегија 

омладинске политике општине Лакташи за период 2016-2020. године, која је у складу са 

интегрисаном Стратегијом.    
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са аеродрома Бања Лука чартер летови се организују у периоду од јуна до септембра за 

Грчку и Турску а у наредном периоду се планира више чартер сарадњи. 

 

Јавна расвјета 

Око 43% територије општине Лакташи је покривено јавном расвјетом и сама 

структура расвјете је у доста добром стању. Покривеност јавном расвјетом у 2013. години 

износила је 30%, што показује повећање у посматраном периоду. Међутим, трошкови 

одржавања, као и трошкови електричне енергије су доста велики. Значајне уштеде, као и 

повећање енергетске ефикасности ће се постићи уколико се у наредном периоду све 

преостале живине сијалице замијене са натријум сијалицaма високог притиска или 

уколико се пронађе одговарајући модел финансирања са ЛЕД расвјетним тијелима, 

временским управљањем јавне расвјете као и регулацијом свјетлосног тока. До данас је 

постављено око 559 нових ЛЕД свјетиљки, а уграђено шест уређаја за надзор и управљање 

јавном расвјетом а у плану је уградња још два уређаја. 

 

Снабдијевање електричном енергијом 

Радна јединица ''Електродистрибуција'' Лакташи је међу првима изградила и у 

просјеку има најстарију електроенергетску мрежу (средњенапонску и нисконапонску), 

која је дјеломично реконструисана. У посматраном периоду, ријешен је проблем 

снабдијевања електричном енергијом индустријске зоне Александровaц, гдје је изграђена 

ТС 110/20 КV ''Лакташи II'' Александровац са капацитетом од 40 МW од стране 

''Електропренос БиХ''.  

Према подацима РЈ ''Електродистрибуција'' Лакташи, број потрошача електричне 

енергије у 2017. години (17.368) повећан је за 2,15% у односу на 2013. годину (17.002). У 

истом периоду, проширена је и електроенергетска мрежа за 4,54% (укупна дужина у 2017. 

години је 1.613 km). Током читавог посматраног периода покривеност домаћинстава 

прикључцима електричне енергије на подручју општине је била 100%.  

 

Интернет и телекомуникациона мрежа 

Територија општине Лакташи покривена је интернет и телекомуникацијском 

мрежом. У претходном периоду значајно је повећан број корисника интернета што је 

резултат развоја технологије, смањења цијена рачунарске опреме и потреба људи, посебно 

младих, да се иде у корак са науком и развојем. Према тренутно расположивим подацима, 

број корисника интернета у 2017. години повећан је за око 25% у односу на 2013. годину и 

обухвата око 5.000 корисника (процјена ОРТ-а на основу усмених консултација са 

постојећим пружаоцима ових услуга).   

 

Водоводна и канализациона мрежа 

 

Водоводна мрежа 

На графиконима бр. 19 и бр. 20 приказан је однос између изграђене водоводне и 

канализационе инфраструктуре, односно однос броја прикључака наведених 

инфраструктура по годинама, из ког се може закључити да је, у периоду од 2012. до 2017 

године, општина Лакташи давала приоритет изградњи система за водоснабдијевање.  
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Графикон бр. 17: Однос дужина водоводне и канализационе мреже 

 
Извор: КП ''Будућност'' а.д. Лакташи 

 

Графикон бр. 18: Однос броја прикључака на водоводну и канализациону мрежу 

 
Извор: КП ''Будућност'' а.д. Лакташи 

 

У периоду од 2013. до 2017 године број километара водоводне мреже на подручју 

општине Лакташи је знатно повећан, а самим тим је повећан и број прикључака, односно 

потрошача воде са јавног водовода. Око 84% становништва је покривено водоводном 

мрежом. Снабдијевање становништва водом за пиће обавља се на два начина и то 

организовано и контролисано преко КП ''Будућност'' а.д. Лакташи и ''Водовод'' а.д. Бања 

Лука и у ванурбаним подручјима путем сеоских водовода, којима управљају и газдују 

мјесне заједнице или грађани. Дезинфекција воде врши се континуирано на свим 

водоводним системима. Такође, редовно се врши и анализа исправности воде за пиће, у 

складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Потрошачима који нису 

прикључени на водоводну мрежу, а имају потребу за пуњењем властитих резервоара, 

предузеће КП ''Будућност'' а.д. Лакташи врши услугу превоза питке воде цистернама. У 

односу на 2013. годину, тај број је значајно смањен и у 2017. години обухвата 1.820 

домаћинстава.  У циљу смањења губитака у мрежи, смањења трошкова одржавања, као и 

пружања бољих услуга потрошачима, акценат се ставља на замјену дотрајалих 

водоводних цијеви, односно оних дионица на којима често долази до кварова. Такође, за 

потребе прикључења потрошача, изграђују се нове водоводне линије. Проценат наплате 
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услуге водоснабдијевања посљедњих година значајно је повећан. У 2013. години тај 

проценат је износио 80%, док је у 2017. години проценат наплате повећан на 100%. 

Кретање произведених и преузетих, фактурисаних и нефактурисаних количина 

воде, у периоду од 2012. до 2018. године, приказано је у графикону бр. 21. 

 

Графикон бр. 19: Кретање произведених и преузетих, фактурисаних, нефактурисаних количина 

воде 

 
Извор: КП „Будућност“ а.д. Лакташи 

 

Из графикона бр. 21 видљиво је да произведене и преузете количине воде, почев од 

2012. године имају тенденцију раста до 2014. године. У 2015. години поменуте количине 

имају стагнацију и приближно су на истом нивоу као у 2014. години. Након тога имамо 

негативан тренд у коме се предметне количине смањују до 2017. године. У 2018. години 

биљежи се одређени опоравак и поновни раст количина произведене и преузете воде, тако 

да су произведене и преузете количине воде у 2018. години у односу на 2012. годину веће 

за cca 51.600 m³. 

Фактурисане количине воде почев од 2012. године биљеже пад до 2014. године. У 

2014. и 2015. години предметне количине су на приближно истом нивоу након чега у 

2016. и 2017. години имамо нагли раст фактурисаних количина (у двије године за cca 

160.000 m³). У 2018. години забиљежен је благи пад фактурисаних количина у односу на 

2017. годину за cca 13.000 m³. 

Нефактурисане количине воде почев од 2012. године биљеже тенденцију значајног 

раста до 2014. године. У 2014. и 2015. години предметне количине су на приближно истом 

нивоу након чега је забиљежен пад нефактурисаних количина у 2016. и 2017. години. У 

2017. години је забиљежена најмања количина нефактурисане воде у посматраном 

периоду. Након 2017. године нефактурисане количине у 2018. години поново имају 

тенденцију раста у односу на 2017. годину за cca 42.000 m³. 

Кретање процента учешћа нефактурисаних количина у произведеним и преузетим 

количинам воде приказан је у графикону бр. 22. Проценат учешћа прати тренд кретања 

самих нефактурисаних количина. 

 

 

 

Графикон бр. 20: Кретање процента учешћа нефактурисаних количина у произведеним и 

преузетим количинама воде 
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Извор: КП „Будућност“ а.д. Лакташи 

 

На подручју општине Лакташи имплементира се пројекат ''Изградња и 

реконструкција водоводног и канализационог система на подручју општине Лакташи“, у 

оквиру пројекта ''Водоводи и канализација у Републици Српској'', којим руководи Тим за 

управљање пројектом Владе Републике Српске. Реализација пројекта је планирана фазно. 

У 2018. години је завршена друга фаза реализације, која је обухватала: проширење и 

опремање изворишта ''Маглајани'', изградњу дистрибутивне мреже у Кришковцима 

(изграђен је цјевовод дужине 3,8 km Ø110, 2,5 km дужине Ø63 и 350 м дужине Ø75 а што 

је укупно око 6,5 km цјевовода и 40 прикључака са шахтом), реализацију програма хидро-

геолошких истражних радова у јужном дијелу општине (хидрогеолошка истраживања су 

вршена у Великом Блашку, Чардачанима и Гламочанима), повезивање дијела Гламочана – 

друга висинска зона (изградња водовода Гламочани – II висинска зона (тзв. водовод 

''Црнића главица'' Гламочани), повезивање Тришића брда (изградња дијела водовода 

''Брдо'' Лакташи (тзв. ''Тришића Брдо''), изградњу мреже Јакуповци – Берића брдо 

(изградња водовода Јакуповци ''Берића Брдо'' Лакташи).  

Такође, у 2018. години приступило се иновирању Приједлога пројекта чиме су 

дефинисане активности и мјере које се требају спровести у наредном периоду и то: у 

домену припреме пројекта предлаже се реализација документације (израда иновираног 

Генералног пројекта система за водоснабдевање Лакташа с хидрауличким моделом, 

израда Елабората о квалитету воде и резервама подземних вода изворишта "Лакташи", ГП 

проширења изворишта, израда техничке документације), набавка опреме за одржавање 

водоводног и канализационог система (набавка опреме за увођење ГИС уз обуку и опреме 

за SCADA систем и опреме за хлорисање воде и остало),  набавка опреме за детекцију и 

редукцију губитака воде (успостављање мјерних зона потрошње у централном 

водоводном систему, набавка опреме за мерење и детекцију губитака воде уз обуку и 

опреме за редукцију губитака), санација, реконструкција и изградња водоводног система 

(санација мреже у Слатини, замјена цјевовода у Лакташима, замјена цјевововода у 

Друговићима, реконструкција и изградња два сегмента транспортног цјевовода између 

резервоара и моста у Клашницама), доградња водоводног система Маглајани (бустер 

станица Маглајани – Лакташи), доградња сеоских водоводних система, изградња сеоских 

водоводних система (Милошевци, Алексићи, Бошковићи, Шалића врело, Шешковци и 
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други), обухваћено је и повезивање на извориште Маглајани), снабдјевање водом Слатине, 

канализациони систем у Слатини, Трну и Лакташима.
49

 

  

Канализациони систем 

У области канализације постоје двије цјелине и то одвођење (каналисање) 

отпадних вода и третман и пречишћавање отпадних вода. С обзиром да у области 

канализационих система није било значајнијих улагања, покривреност територије 

канализационом мрежом је остала скоро непромјењен у односу на 2013. годину и данас 

износи око 50 хектара. 

Количина отпадне воде је у 2013. години износила 288.100 м
3 

а у 2017. години 

316.100 м
3
. Укупан број прикључака на канализациону мрежу у посљедњих пет година је 

повећан за 40,32% (у 2017. години 2.996 прикључака укупно, а у 2013. 1.208 прикључака 

укупно) а проценат наплате услуга је повећан за 20%. До значајног повећања броја 

прикључака је дошло изградњом нових стамбених објеката при чему индивидуална 

стамбена јединица представља и индивидуални прикључак, што није био случај у току 

2013. године, те је према процјени КП „Будућност“ а.д. Лакташи реално повећање броја 

прикључака у посматраном периоду око 30%. Општина Лакташи је кандидовала пројекте 

за водоснабдијевање и отпадне воде за финансирање путем кредита код Европске 

инвестиционе банке. Пројектом ''Изградња и реконструкција водовода и канализације у 

општини Лакташи'' планира се побољшање стања водоводног и канализационог система 

општине Лакташи, с циљем унапређења стања јавног здравства и животне средине, 

обезбјеђивања санитарно исправне воде за пиће и отклањања загађења у урбаним 

подручјима обезбјеђењем одводње и пречишћавањем отпадних вода.  
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 Извор података: Информација о реализацији пројекта „Изградња и реконструкција водоводног и 

канализационог система на подручју општине Лакташи“ 

ЗАКЉУЧАК - ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Стање јавне инфраструктуре на подручју општине Лакташи је на задовољавајућем нивоу. У 

складу са расположивим средствима врши се реконструкција саобраћајне инфраструктуре. 

Усвојена је и „Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Лакташи“, 

ради побољшања стања саобраћајног система, односно ради оптималног управљања 

постојећом мрежом и одрживог развоја нове мреже. Општина ће и у наредном периоду 

улагати у проширење мреже јавне расвјете. Потребно је стратешке интервенције усмјерити 

на замјену постојећих живиних са натријевим и ЛЕД расвјетним тијелима, ради смањења 

трошкова и повећања енергетске ефикасности.  

Покривеност становништва питком водом је око 84%. Што се тиче покривености 

становништва одводњом отпадних вода, евидентни су значајни проблеми и у будућем периоду 

неопходно је планирати стратешке интервенције, које би омогућиле рјешавање проблема 

канализационих система.    

 
 



57 

2.1.7. Јавне услуге 

 

Општина Лакташи, са циљем побољшања рада локалне управе, прва је општина у 

Републици Српској која је успоставила систем управљања квалитетом према захтјеву 

међународног стандарда ISO 9001:2000 у подручју јавних услуга – локална управа, 20. 

јануара 2004. године. У 2017. години Општина је извршила усаглашавање овог стандарда 

са посљедњом верзијом ISO 9001:2015. Успостављен систем управљања квалитетом 

обезбјеђује савремен, отворен и кориснички оријентисан систем који унапређује квалитет 

рада и побољшава начин управљања општинском управом. У складу са усвојеном 

политиком квалитета циљ је постизање високог нивоа задовољства корисника услуга и 

бити корак испред других у стварању пословног окружења и бољег квалитета живота у 

локалној заједници.   

 

Графикон бр. 21: Организациона структура Општине Лакташи 
 

 
 

Извор: Одсјек за локални развој и људске ресурсе 
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У Општинској управи видљиво је повећана ефикасност и ефективност на свим 

нивоима, што се посебно одразило на континуирано повећање броја ријешених предмета 

у току године. У односу на 2013. годину број предмета се у 2018. години повећао за 

20,84%. Проценат ријешених предмета у 2018. години износи 89,12%, док је тај проценат 

у 2013. години износио 88,06%. Може се закључити да је дошло до благог повећања 

ефикасности рада јавне управе у периоду 2013-2018. година. 

Такође, у периоду 2015. до 2017 године, Општина је активно радила на 

испуњавању свих 12 критеријума и преко 60 подкритеријума BFC SEE програма, и као 

резултат тог рада стекла je сертификат повољног пословног окружења–„BFC“ („business 

friendly certification“), односно добила имиџ стратешки опредјељене општине која има за 

циљ унапређење привредног амбијента, привлачење инвестиција и подстицање локалног 

развоја. Током процеса сертификације, унапређене су постојеће и уведене нове услуге 

општинске управе, поједностављен је процес издавања документације, скраћено вријеме и 

смањени трошкови пословања за поступке у процесу грађења и регистрације, максимално 

су поједностављене процедуре за регистрацију предузетника, те свако ко је заинтересован 

за инвестирање на подручју општине и покретање бизниса, може у општинским службама 

добити информације о слободним парцелама, регистрацији предузетничке дјелатности и 

привредног друштва те актуелним подстицајима и олакшицама које при томе може 

остварити. 

Током 2015. години формиран је и Савјет за привреду и запошљавање као 

мјешовито тијело састављено од представника јавног сектора, приватног сектора 

(власника локалних малих и средњих предузећа и представника инвеститора) и 

организација цивилног друштва. Савјет за привреду и запошљавање одржава редовне 

сједнице најмање једном у три мјесеца и бави се свим питањима од значаја за економски 

развој и унапређење конкурентности општине. Од оснивања па до данас, Савјет је одржао 

укупно 15 сједница. 

Кроз пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, чија је реализација у 

општини Лакташи почела 2016. године и обухватила 6 мјесних заједница (Александровац, 

Лакташи, Клашнице, Чардачани, Алексићи и Трн), формиран је друштвени центар у 

Великом Блашку и значајно је унапријеђена инфраструктура и услуге на нивоу мјесних 

заједница, те је подстакнут ангажман грађана у општинском одлучивању и у провођењу 

локалних развојних иницијатива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК – ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

У наредном периоду, у Општинскоj упрaви Oпштинe Лaктaши пoтрeбнo je убрзaти 

aктивнoсти нa рaзвojу гeoгрaфскoг инфoрмaциoнoг систeмa из разлога убрзaног рaзвojа 

лoкaлнe зajeдницe, свe вeћег брojа зaхтjeвa зa грaђeњe, пoвeћaног брojа дoкумeнaтa прoстoрнoг 

урeђeњa, испуњaвaња услова зa дoбиjaњe и одржавање сeртификaтa у кojимa сe зaхтjeвa ГИС, 

пoвeћaња квaлитeтa услугa грaђaнимa и „хватања корака“ сa тeхнoлoшки нaпрeдниjим 

лoкaлним самоуправама у Рeпублици Српскoj и Бoсни и Хeрцeгoвини. У циљу рaзвoja 

инфoрмaтичкe пoдршкe прoстoрнoм урeђeњу и кao срeдствo инфoрмисaњa jaвнoсти o 

мoгућнoстимa грaдњe нa прeдмeтнoj лoкaциjи, потребно је увести јaвни web GIS сeрвис, који 

ће омогућити службeницимa, грaђaнству, плaнeримa и стручнoj jaвнoсти дa лaкo и брзo 

прoнaђу прeдмeтну лoкaциjу и утврдe мoгућнoсти грaдњe, прoнaђу дoкумeнтe прoстoрнoг 

урeђeњa и oдрeдe пoтeнциjaл лoкaциje. 
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2.1.8. Животна средина  

 

Животну средину на подручју општине Лакташи можемо оцијенити као добро 

очувану, првенствено захваљујући малој индустријској активности у прошлости. 

Међутим, у протеклом периоду долази до интензивирања привредних кретања на 

подручју општине, стварања нових насеља, али и развоја потрошачког друштва, што је 

довело до већег, углавном негативног, утицаја на животну средину. Најзначајнији 

проблеми су: стварање великих количина чврстог отпада који се неадекватно одлаже и 

отпадне воде које се без одговарајућег третмана испуштају у ријеке или земљиште.  

Од 2013. године проценат покривености општине одвозом отпада је повећан и у 

2017. години услуге сакупљања и одвоза отпада обухватају око 95% територије општине 

Лакташи. Прикупљени отпад се одвози на регионалну депонију у Бања Луку, у складу са 

уговором који је потписан са ЈП ''DEP-OT'', предузећем надлежним за збрињавање отпада. 

У 2017. у односу на 2013. годину број корисника је повећан за 27,8%, али и даље проблем 

представља одређен број нелегалних корисника, а самим тим и стварање дивљих депонија 

(тренутно 7). Проблем дивљих депонија КП ''Комуналац'' а.д. Лакташи рјешава у сарадњи 

са Комуналном полицијом, увођењем надзора, уградњом рампи и постављањем потребних 

обавјештајних табли и паноа. Од 2016. године врши се рециклажа корисног отпада и ова 

дјелатност је још у фази развоја. У 2016. години прикупљено је око 40 тона селективног 

отпада, док је у 2018. години количина тог отпада износила око 78 тона
50

. Враћањем 

корисног отпада у процес рециклирања обезбјеђују се сировине за производњу, те се 

значајно доприноси очувању животне средине.       

Koнкретни показатељи о загађењу ваздуха не постоје. У посматраном периоду 

примјењене су мјере енергетске ефикасности на неколико објеката јавне намјене, и то на 

објектима: ЈУ Народна библиотека „Веселин Маслеша“, ОШ ''Младен Стојановић'' у 

Лакташима, подручна школе у Кришковцима, ОШ „Холандија“ у Слатини, ОШ „Десанка 

Максимовић“ у Трну, ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић“ - амбуланта породичне 

медицине у Кришковцима. У наредном периоду планира се радити на додатном 

унапређењу енергетске ефикасности јавних објеката, гдје приоритетни проблем 

представља ЈУ ''Центар за предшколско васпитање и образовање'' Лакташи. Општина 

Лакташи од стратешких докумената из области енергетске ефикасности има усвојен 

Акциони план енергетски одрживог развоја општине Лакташи (СЕАП) из 2012. године, 

као и Акциони план енергетске ефикасности општине Лакташи за период 2016-2018. 

године, који је у складу са овом Стратегијом. Од прошле године одржава се ''Енергетски 

дан Лакташа'' којим се жели скренути пажња на значај енергетске ефикасности у зградама, 

индустрији и транспорту, као и да се ојача свијест грађана о одрживој енергији и 

енергетској ефикасности, али и заштити животне средине.  

 

2.1.9. Просторно-планска документација  

 

Општина Лакташи је, у марту 2018. године, усвојила „Просторни план општине 

Лакташи“ (за период 2014-2034. године), као најзначајнији документ у просторном 

планирању локалне заједнице. Насеље Лакташи, као административни центар општине, 

                                                           
50

 Овај период се посматра с обзиром да за период 2013-2017. година немамо званичне податке. 
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нема урађен Урбанистички план. На подручју општине Лакташи тренутно је један важећи 

урбанистички план и то ''Урбанистички план Слатина за период 2007-2022. године''. 

Тренутно је, осим Просторним планом, планском документацијом нижег реда обрађено 

приближно 2.155 ha што износи приближно 5,5% укупне територије општине Лакташи. 

Просторним планом утврђена је обавеза доношења осталих планских докумената 

просторног уређења те је потребно, у складу са финансијским могућностима, у 

континуитету наставити са активностима израде истих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. Сигурност грађана 

 

Стање безбједности на подручју општине Лакташи (по свим безбједносним 

елементима) може се оцијенити као задовољавајуће. Анализа стања криминалитета, као и 

стања безбједности у области јавног реда и мира, показује да број кривичних дјела и 

прекршаја има тенденцију пада.     

 

Графикон бр. 22: Криминалитет и јавни ред и мир 

 
Извор: Министарство унутрашњих послова РС, ПС Лакташи 

 

На графикону бр. 22 видљиво је да се укупан број пријављених прекршаја и укупан 

број кривичних дјела у периоду од 2013. године до 2017. године смањује. Највећи број 

ЗАКЉУЧАК - ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Покривеност општине Лакташи услугом сакупљања и одвоза отпада је на задовољавајућем 

нивоу, али је неопходно и даље проналазити начин за рјешавање проблема дивљих депонија. 

Планирана је израда „Плана управљања отпадом“, као механизма за унапређење система 

управљања отпадом на подручју општине.  

Планирано је да се у будућности наставе активности на додатном унапређењу енергетске 

ефикасности јавних објеката. Задатак Општинске управе је да предузме одговарајуће 

активности и мјере контроле, како би се стање животне средине очувало, а по могућности и 

побољшало. 

У наредном периоду акценат треба ставити и на заштиту природног и културно-историјског 

наслијеђа на територији општине, с обзиром на њихову све већу угроженост, изражену 

потребу становништва за кориштењем и очувањем таквих садржаја и настојање Лакташа 

да се развију као туристичка дестинација.  

Потребно је донијети планске документе нижих нивоа, којим би се у просторно-планском 

смислу дефинисале локације за  развој пословних зона и друге предузетничке инфраструктуре, 

све у циљу привлачења инвеститора, а у складу са Просторним планом општине Лакташи (за 

период 2014 - 2034. године). 
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кривичних дјела је против имовине, а у структури доминирају кривична дјела крађе. Када 

се посматра структура извршених прекршаја, највеће учешће имају туча и физички напад.     

  По прегледу пријава грађана које се евидентирају, а односе се на псе луталице, на 

територији општине Лакташи, можемо утврдити,  да је проблем збрињавања паса 

луталица изражен и да се његовом рјешавању треба потпуније посветити. У протекле 

двије године, Одсјек за комуналну полицију је имао 63 пријаве грађана о кретању паса без 

надзора у зонама урбаних дијелова општине као и  сеоских подручја. Најизраженији 

проблеми су око школских дворишта, вртића, аутобуских стајалишта, ресторана и бања. У 

истом периоду извршено је 8 пријава из сеоских насеља због напада паса луталица на 

домаће животиње са матријалном штетом.  

На бази Уговора који постоји са ветеринарском организацијом са територије 

општине Лакташи (носилац: Одјељење за стамбено-комуналне послове) у последње двије 

године  обрађено је 197 паса, по Програму дугорочног контролисања размножавања 

популације (ухвати-стерилиши-чипуј и пусти) али за сада се не може видјети ефекат те 

акције, те је и даље присутан огроман број паса луталица у насељеним мјестима. Стога, 

неопходно је изнаћи средства за ширу и потпунију акцију контроле паса луталица, на 

следећи начин: све псе који имају власника, а који нису регистровани за одгајивачнице, 

стерилисати, чиповати, формирати  електронску базу података, обезбиједити читаче 

чипова, како би вршили надзор и над псима луталицама послије обраде по програму 

дугорочног смањења популације, те помоћи регистрованим прихватилиштима за псе који 

врше удомљавање паса луталица, како би уклонили и збринули што већи број паса 

луталица са улица. 

 

Цивилна заштита 

Цивилна заштита општине Лакташи је организована на основу Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите у ванредним ситуацијама општине Лакташи. За спровођење акција цивилне 

заштите на подручју општине, именован је Општински штаб за ванредне ситуације, који 

броји 15 чланова.  

На територији општине Лакташи све школске установе имају планове за евакуацију 

и вјежбе се редовно проводе, а здравствене установе имају довољно капацитета за пужање 

услуга за сценарије несрећа из процјене угрожености. ЈУ ''Центар за социјални рад'' 

Лакташи укључена је у планирање одговора на катастрофе, а социјално угрожена 

категорија становништва обухваћена је плановима заштите од елементарних непогода и 

других несрећа. Програм развоја система заштите и спашавања није још усвојен, а систем 

за рано упозоравање није функционалан због недостатка броја сирена за узбуњивање, јер је  

тренутно само једна у функцији и инсталирана је у Добровољном ватрогасном друштву 

Лакташи. У буџету тренутно није обезбјеђено довољно средстава за финансирање система 

заштите и спасавања, као ни за заштиту критичне инфраструктуре у складу са процјеном 

угрожености. 

Општина Лакташи је у поплавама 2014. године претрпјела огромну штету. Укупна 

штета на подручју општине проузрокована поплавама у мају 2014. године процијењена је 

на износ од  24.124.158,59 КМ, од чега се 13.941.056,00 КМ односи на штету насталу код 

физичких лица, 9.326.410,00 КМ на штету код привредних субјеката, 523.959,00 КМ 

односи се на штету насталу на комуналној инфраструктури, док се штета настала на 
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обалоутврдама и штета проузрокована клизиштима процјењује на 212.360,00 КМ. У 

укупан процијењени износ штете урачунати су и трошкови из буџета за укљањање 

директних посљедица елементарне непогоде који износе 120.373,12 КМ. 

Од тада па до данас, општина Лакташи је у сарадњи са партнерима реализовала 

неколико пројеката у циљу смањења изложености општине од поплава. У оквиру редовних 

послова Одјељења за привреду и друштвене дјелатности врше се активности изградње 

обалоутврда на ријеци Врбас и притокама, као и чишћење и регулација водотока у 

руралним подручјима. Од 2017. године општина Лакташи је партнер на пројекту 

''Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас''. 

Радови су изведени на четири водотока на подручју општине која угрожавају 

становништво, домаћинства и инфраструктуру. У оквиру тог пројекта за општине у сливу 

ријеке Врбас, израђене су мапе опасности и ризика од поплава које су уврштене у 

Просторни план општине Лакташи за период 2014-2034. година. Општина Лакташи је 

такође партнер на пројекту ''Међусобно повезивање у управљању ризицима од катастрофа 

у Босни и Херцеговини'', у оквиру којег је израђен Систем за анализу ризика од поплава 

(„DRAS“), као интернет платформа доступна грађанима. ''DRAS'' je oнлајн плaтфoрмa кoja 

пружa aжурнe инфoрмaциje дoнoсиoцимa oдлукa и грaђaнимa o излoжeнoсти пoплaвaмa, 

клизиштимa и земљотресима нa пoдручjу општине. Рaзвoj ''DRAS'' плaтфoрмe 

финaнисирaлa je Влaдe Tурскe, а општини Лакташи је стављен на располагање у децембру 

2018. године. Ажурирање научних података унесених у ''DRAS'' вршиће тим састављен од 

представника Општинске управе и Центра за социјални рад (укупно 8 чланова). Грађани 

могу приступити oнлајн платформи, која се налази на интернет страници, у циљу повећања 

свијести о ризику од катастрофа на одређеном локалитету. ''DRAS'' представља алат који 

омогућава несметан приступ подацима о опасностима од поплава, клизишта, земљотреса и 

минско сумњивим површинама. 

Добровољно ватрогасно друштво Лакташи има око 50 активних чланова и највећи 

дио чине припадници Ватрогасне јединице. Сви припадници јединице имају комплетну 

личну заштитну опрему, најсавременије производње. Друштво тренутно посједује два 

навална возила, два пратећа возила, возило за техничке интервенције, два комбија, два 

теренска возила и возило за шумске пожаре, а у процедури је набавка још једног пратећег 

возила, које ће финасирати Ватрогасни савез Републике Српске. Обезбијеђено је 

даноноћно дежурство са три професионално запослена ватрогасца у свакој смјени. 

Добровољно ватрогасно друштво се ангажује на гашењу пожара и пружању помоћи на 

цијелој територији општине Лакташи. У току су радови на изградњи ватрогасног дома у 

Трну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК - СИГУРНОСТ ГРАЂАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Стање безбједности на подручју општине Лакташи је на задовољавајућем нивоу. Укупан број 

кривичних дјела у претходном периоду се смањио, што показује да општина Лакташи 

представља безбједну средину за живот њених грађана.       

Добровољно ватрогасно друштво Лакташи је међу боље опремљеним у Републици Српској и у 

претходном периоду је набављено доста неопходне опреме. Друштво ће и у наредном периоду 

наставити са набавком опреме и јачању капацитета, а све у циљу бољег рада и успјешних 

интервенција. 

Општина Лакташи је у поплавама 2014. године претрпјела значајне штете. У будућем 

периоду неопходно је предузимати одговарајуће мјере и јачати капацитете Добровољног 

ватрогасног друштва и цивилне заштите, да би се на стање природних непогода могло 

одговорити на адекватан начин.  
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2.1.11. Анализа буџета 

 

У периоду 2013-2017. године буџет општине Лакташи је варирао из године у 

годину, приходи и примици имали су тенденцију благог пада, међутим у 2017. години 

долази до побољшања остварења прихода, а тенденција раста се наставља и у 2018. 

години. Највеће учешће у структури прихода чини ПДВ, који је из године у годину све 

мањи, због опадајућег коефицијента који је Општини Лакташи, као развијеној општини, 

дефинисан у расподјели укупних прихода од индиректних пореза. У складу са смањењем 

прихода смањује се и буџетска потрошња, кроз текуће расходе, али и издатке за капитална 

улагања. 

Оптерећење за буџет су значајни износи издвајања за отплате дугова, као 

посљедица финансирања инвестиција из кредитних средстава у претходном периоду, због 

чега је значајно смањен износ средстава у буџету, који би се могао усмјерити за капиталне 

инвестиције. 

 

Графикон бр. 23:  Буџетски приходи, расходи и суфицит/дефицит, по годинама 

16.177.939 16.947.193 769.254

13.997.629 15.655.581 1.657.952

16.460.345 15.512.464 947.881

14.162.338 14.952.300 789.962

19.480.936 17.185.328 2.295.608
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Извор: Одјељење за финансије 

 

Треба напоменути да су у посматраном периоду од 2013. до 2017. године у Буџету 

општине Лакташи обухваћена и дозначена средства по основу грантова и кредитних 

задужења. Међутим, тешко је очекивати да ће се овај тренд наставити, с обзиром на 

постојећи лимит по основу задужења (18% од укупних редовних прихода) и неизвјесну 

финансијску ситуацију на вишим нивоима власти који су уједно и највећи даваоци 

грантова у претходном периоду. Грантови се могу са сигурношћу очекивати само када је у 

питању социјална заштита, с обзиром на обавезе ентитета у складу са законом.  

Да би се употпунила слика у вези са будућим пројектованим приходима општине 

Лакташи, неопходно је узети у разматрање и податке из Документа оквирног буџета за 

период 2019-2021. године, који је усвојен у јулу 2018. године. Према овом документу, у 

наредном периоду се може очекивати доста ограничавајући оквир за јавне приходе на 

локалном нивоу. Наиме, општине и градови не могу очекивати значајнији раст прихода у 

наредном периоду, већ се очекује само благо повећање у односу на планиране јавне 

приходе у 2018. години. То се првенствено односи на пореске приходе (без обзира да ли се 

ради о директним или индиректним порезима) те трансфере са виших нивоа власти. 

Истовремено, у наведеном периоду очекује се и благи раст непореских прихода. Када су у 
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питању грантови страних влада и међународних организација, врло је неизвјесно колико 

ће се средстава одобрити по аплицираним пројектима. 

  

Табела бр. 11: Процјена буџетског оквира за период 2018 - 2021. године 

Р.бр. ОПИС 2018 2019 2020 2021 

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 17.086.445 16.250.000 16.700.000 17.200.000 

1 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ  9.548.500 10.591.000 11.041.000 11.431.000 

1.1 
Порези на доходак 

2.000 1.000 1.000 1.000 

1.1 

Порези на лична примања и приходе од 

самост. Дјелатности 1.591.500 1.591.000 1.521.000 1.532.000 

1.2 Порези на имовину 938.000 980.000 1.000.000 1.080.000 

1.3 Порез на промет производа и услуга  15.000 14.000 12.000 10.000 

1.4 ПДВ - индиректни порези 7.000.000 8.000.000 8.500.000 8.800.000 

1.5 Порез на добитке од игара на срећу 2.000 5.000 7.000 8.000 

2 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ   4.502.785 4.354.960 4.356.000 4.398.000 

2.1 Приход од имовине 383.000 280.000 360.000 380.000 

2.2 Таксе и накнаде по разним основама 3.135.000 3.058.000 3.043.000 3.058.000 

2.3 Приходи од пружања јавних услуга 798.500 826.735 860.000 860.000 

2.4 Новчане казне 2.500 2.500 3.000 5.000 

2.5 

Остали приходи и рефундације личних 

примања 183.785 187.725 90.000 95.000 

3 ГРАНТОВИ  2.375.160 982.040 1.010.000 1.105.000 

  Текуће помоћи из иностранства 0 0 10.000 20.000 

  Капитални грантови из земље 982.050 80.000 100.000 125.000 

  

Трансфери јединицама локалне 

самоуправе 1.393.110 902.040 900.000 960.000 

4 

ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНС.ИМОВИНУ 181.000 150.000 120.000 110.000 

5 

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНС. ИМОВИНЕ 

И ЗАДУЖИВАЊА 479.000 172.000 173.000 156.000 

6 

Суфицит из претходне године -

пренесена средства 

563.555 0 0 0 

  

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

17.650.000 16.250.000 16.700.000 17.200.000 

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  17.650.000 16.250.000 16.700.000 17.200.000 

1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  13.400.188 13.148.200 13.200.000 13.296.000 

1.1 

Расходи за бруто плате и накнаде  

запослених 5.231.100 5.248.000 5.250.000 5.250.000 

1.2 Трошкови материјала и услуга 3.906.940 3.667.815 3.660.000 3.710.000 

1.3 Камате и други фин.трошкови 252.405 257.385 340.000 296.000 

1.4 Текући грантови и буџетска резерва 1.607.443 1.590.000 1.570.000 1.600.000 

1.5 Текуће помоћи појединцима и субвенције 2.402.300 2.385.000 2.380.000 2.440.000 

2 ОТПЛАТЕ ДУГА  1.002.692 1.420.800 1.640.000 1.664.000 

3 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ  185.310 364.000 390.000 380.000 

3 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 3.061.810 1.317.000 1.470.000 1.860.000 

  СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 0 0 0 0 

Извор: Одјељење за финансије 



65 

У складу с тим прогнозе за наредни петогодишњи период и могућности за 

финансирање пројеката дефинисаних у Стратегији, поред прихода буџета, укључиће 

средства из уговорених финансијских аранжмана (кредитна и грант), властита средства 

партнера и корисника те грант средства која ће општина, институције и НВО обезбиједити 

аплицирајући на различите јавне позиве грант шема (IPA II, UNDP, USAID и слично). На 

основу урађене процјене укупна средства на располагању за наредни петогодишњи период 

износе 36.233.000,00 КM, од тога за реализацију пројеката у области економског развоја 

12.500.000,00 КM, у области друштвеног развоја 12.500.000,00 КM, а за заштиту животне 

средине 11.233.250,00 КM. Из буџета се очекује издвајање од 13.643.000,00 КМ, из 

кредита и од стране ентитета, државе, јавних предузећа и приватних извора износ од 

19.500.000,00 КМ, а из вањских извора  (донатори и остало) 3.090.000,00 КМ. 

 

2.2. „SWOT“ анализа општине Лакташи  

 

„SWOT“ анализа локалног економског развоја општине Лакташи показује да су 

фокуси претходног стратешког периода међу којим су предузетништво, пољопривреда и 

туризам, поред веома повољног геостратешког положаја и великих републичких 

инфраструктурних пројеката на подручју општине, главна снага али и прилика општине у 

наредном периоду. У исто вријеме неки од фокуса из претходног стратешког периодa 

представљају слабости у овом, као што је то случај са оптерећености буџета великим 

инвестицијама. Пријетње које су у окружењу, а које могу да имају велики утицај на 

економски развој општине, потребно је у што већој мјери неутрализовати или бар 

подстицати њихово отклањање код институција у чијој су надлежности.  

„SWОТ“ анализа сектора за друштвени развој општине Лакташи указује да је у 

претходном стратешком периоду добро развијена комуникациона инфраструктура, 

створен одговарајући друштвени амбијент и остварен напредак у сфери тзв. друштвене 

надоградње (образовање, здравство, култура, спорт), што ће уз демографски потенцијал 

представљати генераторе будућег друштвеног развоја. Притом се полази од снага, на које 

треба ослонити друштвени развој, прилика, које треба искористити у што је могуће већој 

мјери, те слабости, које треба неутрализовати и побољшати и пријетњи, које треба избјећи 

и ублажити њихово негативно дејство.  

„SWOT“ анализа за сектор животне средине општине Лакташи представља основу 

за дефинисање секторских фокуса, уз настојање да се консолидују снаге и искористе 

прилике. На примјер, „SWOT“ анализа истиче значајну покривеност општине услугама 

прикупљања отпада и водоснабдијевања. Међутим, анализа истовремено указује на 

слабости у овим областима, па је неопходно увести побољшања у пружању обе врсте 

услуга и обезбиједити одрживост успостављених система. Надаље, енергетска ефикасност 

и кориштење обновљивих извора енергије су идентификоване као области у којима 

постоји значајан потенцијал за заштиту животне средине, који се истовремено може 

ставити у функцију привредног и друштвеног развоја. Да би се избјегле слабости утврђене 

у „SWOT“ анализи, потребно је уложити додатне напоре да се побољша управљање 

простором и заштити природно и културно насљеђе.  

Преглед кључних интерних предности и недостатака општине, те прилика и 

пријетњи у наредном периоду, дат је у следећој табели. 
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СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 

 

 Геостратешки положај општине, близина 

града Бањалуке и развијена саобраћајна 

инфраструктура 

 Развијено предузетништво и приватна 

иницијатива 

 Значајан природни потенцијал 

 Развијена примарна пољопривредна 

производња (технологија, искуство, 

традиција) 

 Традиција и капацитети здравственог, 

рекреативног и сеоског туризма 

 Ефикасна администрација спремна да 

подржи инвестиције из дијаспоре 

 Добра путна инфраструктура 

 Добра друштвена инфраструктура (домови, 

спортски терени, дворана, дом културе) 

 Значајна покривеност предшколским 

образовањем 

 Институционално учешће младих у 

политичком животу, омладинским и другим 

организацијама цивилног друштва 

 Веома добра примарна здравствена и 

социјална заштита 

 Aдминистрација спремна да ефикасно води 

базу података дијаспоре која укључује 

њихово знање и компетенције 

 Значајна покривеност територије општине 

са прикупљањем и одвозом комуналног 

отпада  

 Значајна покривеност територије и 

становништва водоснабдијевањем из јавних 

- контролисаних извора 

 Очувана животна средина 

 Потенцијал у обновљивим изворима 

енергије - ОИЕ (геотермална енергија, 

подземне воде, биомаса, Врбас) 

 Успостављен систем контроле загађења из 

индустрије - еколошке дозволе, инспекције 

 

 Оптерећеност буџета кредитним 

задужењима 

 Неравномјерна развијеност општине 

 Неорганизована примарна пољопривредна 

производња, са уситњеним посједима, која 

није усмјерена на тржиште 

 Неадекватно искориштен туристички 

потенцијал 

 Неповољна привредна структура са 

доминацијом трговине, малим удјелом 

технолошки напредних индустрија и 

значајним спољно-трговинским 

дефицитом 

 Непостојање институционалне сарадње са 

дијаспором 

 Низак природни прираштај 

 Неповољан демографски распоред 

становништва (одлазак становништва из 

руралних у урбане дијелове општине и 

пражњене појединих дијелова општине) 

 Ограничени капацитети предшколских 

установа  

 Неадекватно искориштена културна и 

историјска баштина 

 Високи трошкови одржавања изграђене 

инфраструктуре 

 Искључиво финансирање друштвене 

инфраструктуре из буџета 

 Слаба повезаност јавним превозом 

појединих дијелова општине са 

административним и културним центром,  

тј. Лакташима као и са другим градовима  

 Непостојање пројектног приступа 

издвајања финансијских средстава за 

организације цивилног друштва 

 Усмјереност постојећих и 

новорегистрованих удружења на 

искључиво финансирање својих 

активности из буџета  

 Систем управљања отпадом није 

успостављен 

 Саобраћајна загађеност 

 Загађење природних ресурса 

непречишћеним отпадним водама 

 Неадекватно управљање потенцијалом 

ријеке Врбас  

 Отпад из месне индустрије 
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 Нераздвајање отпада на мјесту настанка  

 Велики губици питке воде у цјевоводима 

 Недовољно развијена канализациона 

мрежа 

 Неспремност грађана да користе систем 

канализационе мреже 

 Неконтролисано коришћење природних 

добара на штету животне средине и јавних 

интереса (сјеча шума, експлоатација 

шљунка из водотока, каменоломи и сл.) 

 Недостатак културе управљања простором 

ПРИЛИКЕ: ПРИЈЕТЊЕ: 

 

 Близина границе са ЕУ (пресељење 

производње) 

 Изградња мреже аутопутева и близина 

аеродрома (долазак авио-компаније 

„Ryanair“) 

 Развој туризма и нових туристичких 

садржаја у области здравственог, спортског 

и сеоског туризма 

 Стварање ланаца вриједности у 

пољопривредној производњи 

 Могућност аплицирања на ЕУ фондове 

 Демографски потенцијал-младо 

становништво 

 Дијаспора која посједује капитал, знање и 

вјештине неопходне развоју општинe 

 Раст извозних тржишта 

 Развој нових облика здравствених услуга на 

подручју општине 

 Развој туризма и нових туристичких 

садржаја у области здравственог, спортског 

и сеоског туризма 

 Близина већих туристичких центара 

 Близина границе ЕУ 

 Близина универзитетског центра 

 Могућност добијања финансијских 

средстава из различитих фондова  

 Кориштење потенцијала отпада у 

производне и енергетске сврхе 

 Функционално увезивање са сусједним 

општинама ради рјешавања капиталних 

еколошких питања  

 

 

 Низак ниво подстицаја на републичком 

и државном нивоу 

 Политички нестабилне прилике у 

региону 

 Неусаглашеност законских регулатива у 

појединим областима са прописима и 

стандардима ЕУ 

 Непостојање институционалног оквира 

за испуњавање европских стандарда 

 Инвестиционо неповјерење дијаспоре 

 Пренос надлежности са републичког на 

локални ниво у различитим областима 

друштвеног развоја које није праћено 

преносом извора финансирања 

 Наставак одлива младих стручњака 

(губљење интелектуалног капитала) и 

смањење радно способног становништва 

 Општа незапосленост и сиромаштво у 

земљи  

 Друштвени тренд  јачања криминала и 

токсикоманије  

 Повећање броја становника са 

израженим социјалним потребама–који 

очекују помоћ од Центра за социјални 

рад и Општинске управе 

 Регистровање удружења усмјерених на 

финансирање из буџета умјесто на 

финансирање из пројеката 

 Одлазак квалитетне радне снаге, а 

посебно младих у иностранство 

 Отпор грађана према новим накнадама 

за третман отпада и отпадних вода 

 Долазак прљаве индустрије 

 Непостојање система управљања 

клаоничким отпадом на државном нивоу 
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2.3. Стратешки фокуси општине Лакташи 

  

Социо-економска и „SWОТ“ анализа општине Лакташи су поставиле основ за 

дефинисање стратешких праваца развоја општине који су фокусирани у следеће четири 

области: 

1. Развој предузетништва, туризма и привлачење инвестиција с фокусом на стварање 

додатне вриједности и равномјеран развој општине;  

2. Развој пољопривреде кроз стварање ланаца вриједности; 

3. Развој људских ресурса и друштвених садржаја за потребе динамичног привредног 

и друштвеног  развоја;  

4. Унапређење система прикупљања комуналног отпада и успостављање система 

стимулативног раздвајања отпада на мјесту настанка, примјена мјера енергетске 

ефикасности и унапређење заштите животне средине. 

 

Стратешки фокуси нису битније мијењани у односу на фокусе дефинисане 

Стратегијом развоја општине Лакташи за период 2014-2024. година, осим фокуса број 4 

који је проширен и допуњен дијелом који се односи на управљање отпадом. 

 

 Развој предузетништва, туризма и привлачење инвестиција с фокусом на 

стварање додатне вриједности и равномјеран развој општине 

 

 Предузетничка репутација Лакташа је изграђена и очувана на водећој позицији у 

протеклих неколико деценија, његовањем климе и услова који су погодовали приватном 

бизнису. Бити корак испред других у региону у даљем развоју пословног и инвестиционог 

окружења са фокусом на стварање додатне вриједности на територији цијеле општине, 

циљ је који од општине Лакташи треба да направи лидера у региону. Привредна стуктура 

општине се углавном заснива на микро, малим и средњим предузећима од којих се више 

од половине бави трговином. Производни капацитети производе углавном робу са 

недовољном додатном вриједношћу која није конкурентна увозу. Ово се посебно односи 

на пољопривредно-прехрамбену индустрију и туризам, гдје Лакташи заостају за ширим, 

регионалним окружењем, иако посједују значајне потенцијале у овим гранама. Циљ је 

искористити и упослити привредне и туристичке потенцијале на територији цијеле 

општине.  

 

 Развој пољопривреде кроз стварање ланаца вриједности 

 

 Примарна пољопривредна производња на подручју општине Лакташи изузетно је 

развијена. Богато, плодно тло и значајна традиција предуслови су за подизање 

пољопривредне производње на виши ниво. Подстицање и усмјеравање секундарне 

производње пољопривредних производа и стварање нових ланаца вриједности у 

пољопривреди један је од значалних фокуса за развој и напредак општине Лакташи.  

 

 Развој људских ресурса и друштвених садржаја за потребе динамичног 

привредног и друштвеног развоја 
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Уз развој заснован на природним ресурсима, у Лакташима је потребно започети са 

изградњом савременог система управљања људским ресурсима, усмјереног тако да 

становницима обезбиједи стицање конкурентих квалификација и унапређење знања и 

вјештина током цијелог живота. У новој економији, која се све више заснива на знању, 

динамичан привредни напредак је практично немогућ без одговарајућег друштвеног 

амбијента и напретка у сфери тзв. друштвене надoградње (образовања, здравства, културе 

и спорта), а ове друштвене дјелатности постају све важнији генератори нових вриједности. 

Чврсто вјерујемо да дио тих потенцијала можемо пронаћи и у дијаспори, као ресурса који 

до сада нисмо користили у довољној мјери. 

 

 Унапређење система прикупљања комуналног отпада и успостављање 

система стимулативног раздвајања отпада на мјесту настанка, примјена мјера 

енергетске ефикасности и унапређење заштите животне средине 

 

Здрава средина и добра локална инфраструктура имају директан утицај на квалитет 

живота људи. У савременим условима, заштита животне средине и унапређење система 

прикупљања комуналног отпада и стимулативно раздвајање отпада на мјесту настанка, у 

складу са европским стандардима, представљају саставни дио визије развоја и будућности 

сваке, па и наше локалне заједнице. Општина Лакташи је специфична јер посједује 

значајне природне ресурсе, али и значајне привредне капацитете који стварају велике 

количине чврстог отпада који се неадекватно одлаже. Унапређење система за управљање 

комуналним отпадом заснива се на развоју структуре која се надовезује на постојећи 

систем сакупљања и транспорта комуналног отпада и базира се на превенцији и поврату 

ресурса поновном употребом и рециклажом, те је свакакво један од битних фокуса 

општине Лакташи у наредном периоду. 
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2.4. Визија  и  стратешки  циљеви 

 

Визијом и стратешким циљевима се обликују намјеравана конкурентска позиција, у 

којој је уграђено начело стварања и одржавања конкурентске предности, као и заједничка 

перспектива, у којој је уграђено начело одрживости. Стратешки циљеви представљају 

прву трансформацију визије развоја. С друге стране, стратешки циљеви имају упориште у 

дефинисаним стратешким фокусима као финалном резултату спроведене социо-економске 

и SWОТ анализе. Тако заснованим и дефинисаним стратешким циљевима оцртавају се 

главни правци и очекивани домети трансформације општине Лакташи као цјелине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Стратешки циљ 1                    Стратешки циљ 2            Стратешки циљ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креирана визија развоја општине Лакташи „Мјесто добрих идеја - корак испред 

других у предузетништву, производњи хране и очувању здравља“ односи се на цјелокупан 

период имплеменетације Стратегије развоја, тј. од 2014. до 2024. године, те овим 

ревидовањем није мијењана. 

Овако дефинисана, визија је усмјерена према онима који инвестирају у Лакташе, 

као и онима који живе, или могу одлучити да живе, у Лакташима. Она представља 

основни изазов у очувању лидерске позиције у предузетништву и стварању лидерске 

позиције у производњи хране и очувању зравља.  

Протеклих деценија општина Лакташи радила је на стварању новог квалитета 

живота, а у наредној деценији ће тежити ка стварању мјеста добрих, атрактивних и 

успјешних идеја заснованих на природном богатству и богатом искуству. У том погледу 

не треба заборавити на потребу да општина треба створити привлачан амбијент за 

инвеститоре (поједностављене процедуре за дозволе, ефикасан рад катастра, судова и 

релевантних служби, успостављање базе података о дијаспори, одржавање континуиране 

ВИЗИЈА 

Мјесто добрих идеја - корак испред 

других у предузетништву, 

производњи хране и очувању 

здравља 

 

Конкурентна привредна 

структура која 

оптимално реализује 

кључне инвестиционе, 

пољопривреде и 

туристичке потенцијале 

уз равномјеран развој 

општине  

Еколошки очувана и 

енергетски 

освијешћена средина, 

која одрживо користи 

природне ресурсе 

 

Инфраструктурно 

уређена, привлачна и 

отворена друштвена 

средина која 

обезбјеђује квалитет 

живота у локалној 

заједници 
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сарадње са представницима дијаспоре итд.) као и да имају идентификоване реалне 

пројекте за наредне планове развоја. 

Да бисмо достигли овај амбициозни циљ, одредили смо три крупна корака за 

остваривање развојних изазова преточена у стратешке циљеве: привредна структура која 

оптимално реализује кључне инвестиционе, пољопривреде и туристичке потенцијале, 

инфраструктурно уређена, привлачна и отворена друштвена средина која обезбјеђује 

квалитет живота у локалној заједници, те еколошки очувана и енергетски освјешћена 

средина.  

Сваки од три дефинисана стратешка циља детаљно су обрађена и кроз оперативне 

циљеве, програме, пројекте и мјере дефинисана, што је представљено кроз секторске 

планове.  

 

 Конкурентна привредна структура која оптимално реализује кључне 

инвестиционе, пољопривреде и туристичке потенцијале уз равномјеран развој 

општине  

 

Општина Лакташи је развијено предузетничко средиште, препознатљиво како у 

Босни и Херцеговини тако и у региону. У последње три деценије општина Лакташи је 

стекла углед успјешне предузетничке средине. Томе у прилог говори и чињеница да у 

Републици Српској и БиХ број активних предузећа на 1.000 становника износи око девет, 

док је овај број у општини Лакташима 15,18. Привреда Општине остварује респективно 

учешће у укупним привредним кретањима на нивоу ентитета и државе, на што значајно 

утиче и раст извоза. Најразвијеније дјелатности су трговина, прерађивачка индустрија и 

грађевинарство. Што се тиче аграрног бизниса, постоје значајни потенцијали за 

успостављање ланаца додатне вриједности, а који до сада нису адекватно искориштени. 

Такође, потребно је и значајније искористити постојеће туристичке потенцијале. 

Бити корак испред других у региону подразумијева динамичан развој локалне 

економије. То значи даљи развој пословног и инвестиционог окружења, како би се 

предузетничке и инвестиционе идеје што лакше остваривале и општина Лакташи стекла 

регионалну препознатљивост "мјеста добрих идеја". Такође, пожељно је континуирано 

мијењати привредну структуру повећањем производњe производа и услуга с већом 

додатном вриједношћу, у односу на садашњу структуру. 

Кључни инструменти за то су: стимулисање предузетништва, привлачење 

инвестиција, примјена знања у развоју производа, улагања у нову технологију, 

успостављање нових ланаца додатне вриједности као и продаја и дистрибуција заснована 

на знању о садашњим и потенцијалним тржиштима и савременим начинима дистрибуције. 

Ове инструменте је могуће примијенити на различите начине, зависно од производа или 

услуга које производимо. Међутим, оно што је најважније је да сваки предузетник и свако 

домаће предузеће мора уочити своје конкурентске предности и потенцијале, и развити 

сопствену стратегију конкурентности и рентабилности на домаћем, регионалном, 

европском, па и свјетском тржишту.  

Овај стратешки циљ адресира сљедеће фокусе: развој предузетништва, туризма и 

привлачење инвестиција с фокусом на стварање додатне вриједности и равномјеран развој 

општине, и развој пољопривреде кроз стварање ланаца вриједности. 
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 Инфраструктурно уређена, привлачна и отворена друштвена средина која 

обезбјеђује квалитет живота у локалној заједници 

 

У новим глобалним околностима динамичан напредак неке заједнице је практично 

немогућ без одговарајућег амбијента и напретка у сфери јавне инфраструктуре, 

образовања, здравства, културе и спорта. Постојање квалитетне комуналне и социјалне 

инфраструктуре те њено ефикасно одржавање и  управљање чине основне претпоставке 

развоја свих сегмената друштвено-економског развоја, подизања квалитета живота те 

јачања конкурентности одређеног подручја. Потреба развоја комуналне и социјалне 

инфраструктуре препозната је међу приоритетним сегментима улагања у готово свим 

стратешким планским документима у Републици Српској и Босни и Херцеговини.  

Овај циљ је усмјерен на рјешавање идентификованих приоритетних потреба 

усаглашених  између свих заинтересованих страна који се односе на изградњу, санацију, 

надоградњу и/или  опремање објеката комуналне и социјалне инфраструктуре. Такође, да 

би се друштвена компонента развоја остварила, неопходно је водити рачуна о развоју 

здравог система друштвених вриједности и увећању друштвеног капитала и 

запошљавању; квалитетном образовању којим се стварају услови за индивидуални развој 

и развој привреде засноване на знању; обезбјеђењу и промоцији свеобухватне заштите 

здравља и социјалне сигурности људи, те једнаким правима, једнакости и сигурности за 

све, са посебном пажњом на једнака права жена и мушкараца, дјеце, младих, 

маргинализованих група, заштити националних мањина и поштовању основних људских 

права. Препознајући важност дијаспоре за друштвени и економски развој заједнице, биће 

креирана база података дијаспоре, као ресурс знања и потенцијалног инвестиционог 

капитала, о којој ће се локална самоуправа старати на транспарентан и континуиран 

начин. 

Остварењем овог стратешког циља општина Лакташи ће стећи репутацију 

динамичне и за живот привлачне средине и обезбиједити конкурентост људских ресурса 

као најважније компоненте друштва заснованог на знању. 

Овај стратешки циљ адресира фокус који се односи на развој људских ресурса и 

друштвених садржаја за потребе динамичног привредног и друштвеног  развоја. 

 

 Еколошки очувана и енергетски освијештена средина, која одрживо користи 

природне ресурсе 

 

Тежња у овом циљу је да се Лакташи у будућности препознају као мјесто са 

очуваном животном средином, која води рачуна о заштити својих природних ресурса, и 

тиме омогућава одрживи развој заједнице. Само на тај начин моћи ћемо у потпуности 

остварити развојне планове у области производње хране и туризма, те искористити 

природне и положајне потенцијале којима располажемо.  

Подизањем нивоа управљања отпадом на подручју општине, кроз омогућавање 

рециклаже дијела отпада, смањује се оптерећење животне средине, а сам систем 

прикупљања отпада чини се одрживим.  

У области водоснабдијевања тежиште је на реализацији већ започетих пројеката 

изградње водоводних система у оним дијеловима општине који немају ријешено питање 

квалитетног снабдијевања водом, као и на заштити постојећих и истраживању нових 
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изворишта. У склопу овог пројекта планирано је рјешавање питања одводње отпадних 

вода као и њихово пречишћавање као неопходан услов за здравље становништва и 

очување водних ресурса.  

Кроз унапређење стања планске документације и надзора над грађењем, потребно 

је сачувати расположиве ресурсе и рационално користити простор усмјеравајући 

потенцијалне инвеститоре у она подручја гдје се остварује најмања штета за животну 

средину, а највећи ефекат у остваривању свих стратешких циљева. Почетком 2018. године 

усвојен је Просторни план општине Лакташи за период 2014–2034. година.  

Овај стратешки циљ подразумијева и реализацију циљева из Акционог плана 

одрживог енергетског развоја општине Лакташи, којима се настоји подићи свијест 

становништва о мјерама енергетске ефикасности и начинима примјене обновљивих извора 

енергије, што ће резултовати подизањем стандарда становника и квалитета животне 

средине.  

Унапређењем стања у области заштите природних и културних добара на подручју 

општине циљ је сачувати насљеђе из прошлости за добробит садашњих и будућих 

генерација. 

Овај стратешки циљ адресира фокус који се односи на унапређење система 

прикупљања комуналног отпада и успостављање система стимулативног раздвајања 

отпада на мјесту настанка, примјена мјера енергетске ефикасности и унапређење заштите 

животне средине. 

 

3. СЕКТОРСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ 

3.1. Усклађеност, комплементарност и међусобни утицај секторских планова 

 

Приликом израде секторских развојних планова водило се рачуна о међусобној 

комплементарности. Елементи секторског плана економског развоја усклађени су са 

принципима заштите животне средине и свакако ће имати снажан утицај и на друштвени 

развој општине. Стварањем повољнијег пословног амбијента и јачањем конкурентности 

локалних провредних субјеката се истовремено стварају услови за унапређење друштвене 

инфраструктуре локалне заједнице, а јачањем капацитета локалних пољопривредних 

произвођача се очекује запосленост једног дијела становништва општине Лакташи што ће 

имати позитиван ефекат и на друштвени развој општине у цјелини.  

Стратешке интервенције дефинисане у сектору друштвеног развоја општине се 

првенствено односе на уравнотежен развој друштвене и комуналне инфраструктуре у 

урбаним и руралним дијеловима општине те унапређење положаја социјално осјетљивих 

категорија. Унапређење комуналне инфраструктуре погодује јачању пословне 

атрактивности општине али и заштити животне средине. Унутар сектора друштвеног 

развоја фокус интервенције је усмјерен на заустављање одлива становништва са подручја 

општине, посебно је акцента стављен на младе и жене јер су то највиталнија снаге локалне 

зајендице за њену будућност.  

Сектор заштите животне средине предвиђа стратешке интервенције чија 

реализација има позитиван утицај на квалитет живота свих грађана, посебно у аспекту 

водоснабдијевања али и стање укупне комуналне инфраструктуре. Основни пројекти у 

сектору заштите животне средине јесу реконструкција и изградња водоводног и 

канализационог система, како у урбаном тако и у руралном подручју, унапређење 
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инфраструктуре за селективно прикупљање отпада, те примјена енергетске ефикасности у 

јавним објектима и јавној расвјети. Побољшање комуналне и јавне инфраструктуре 

значајно ће допринијети инвестиционој атрактивности општине, и омогућити унапређење 

културног и спортског садржаја, а тиме и квалитетнијег друштвеног живота грађана. 

 

3.2. План локалног економског развоја 

 

Општински развојни тим за сектор економског развоја размотрио је тренутно стање 

привреде на подручју општине те користећи се расположивим подацима из социо-

економске анализе и на основу претходно утвређних стратешких фокуса за даљи 

економски раст установио сљедеће секторске циљеве економског развоја општине 

Лакташи за период 2019-2024. година: 

 Секторски циљ 1: Успостављено повољно пословно окружење са 

конкурентним МСП и развијеним предузетништвом  

 Секторски циљ 2: Развијена продуктивна, конкурентна и тржишно 

оријентисана пољопривредна производња 

 Секторски циљ 3: Остварен сталан раст у туризму и формирана 

цјеловита туристичка понуда општине Лакташи, а која је уклопљена у 

ширу туристичку понуду регије 

 

3.2.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима 

Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

1. Успостављено 

повољно пословно 

окружење са 

конкурентним МСП и 

развијеним 

предузетништвом 

  До краја 2023. године 

регистровано најмање 420 

нових предузетника и 180 

предузећа 

  До краја 2023. године 

најмање  630 

новозапослених у  

новорегистрованим и 

постојећим пословним 

субјектима 

 До краја 2023. године 

најмање 500 

новозапослених радника са 

подручја општине кроз 

реализоване инвестиције у 

пословним зонама уз 

аеродром и аутопут 

 Број нових предузетника и 

предузећа који су 

регистровани на подручју 

општине Лакташи 

 Број новозапослених у  

новорегистрованим и 

постојећим пословним 

субјектима 

 Број новозапослених у 

пословним зонама 

2. Развијена 

продуктивна, 

конкурентна и 

тржишно орјентисана 

пољопривредна 

производња 

 До краја 2023. год. повећан 

укупан приход у 

пољопривредној 

производњи за најмање 

10% у односу на 2018. год. 

 До краја 2023. год. повећан 

број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава за најмање 10% 

у односу на 2018. год. 

 Индикатор 1: Укупан 

приход у пољопривредној 

производњи 

 

 Индикатор 2: Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава 
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3. Остварен сталан раст 

у туризму и 

формирана цјеловита 

туристичка понуда 

општине Лакташи, а 

која је уклопљена у 

ширу туристичку 

понуду регије 

 Раст прихода у сектору 

туризма и угоститељства од 

најмање 20% у 2023. у 

односу на 2018. годину 

 Раст броја запослених у 

сектору туризма и 

угоститељства од најмање 

20% у 2023. у односу на 

2018. годину 

 До краја 2023. године 

остварено повећање броја 

ноћења за 25% у односу на 

2018. годину 

 Висина прихода у сектору 

туризма и угоститељства 

 Број запослених у сектору 

туризма и угоститељствa 

 Број остварених ноћења 

 

3.2.2. Усклађеност са стратешким документима виших нивоа 

Секторски циљеви економског развоја општине Лакташи усклађени су са 

стратешким циљевима Стратегије запошљавања Републике Српске 2016 – 2020, 

Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016–2020. 

година као и са циљевима садржаним у „Стратегији и политици развоја индустрије у 

Републици Српској за период 2016-2020. године“, посебно са сљедећим стратешким 

циљевима: 

1. Побољшање пословног окружења и привлачење инвестиција у индустрију; 

2. Повећати запосленост у индустрији и унапређивање радне снаге; 

3. Примјена еколошких стандарда у индустрији и ефикасније кориштење   ресурса; 

4. Праћење развоја индустрије и примјена адекватних мјера за побољшање 

конкурентности. 

Поред тога, други циљ економског развоја општине је у складу са свим 

самосталним циљевима Стратешког плана развоја пољопривреде и руралних подручја 

Републике Српске 2016–2020, који су такође компатибилни са циљевима „Стратешког 

плана руралног развоја Босне и Херцеговине (2018-2021)“–оквирни документ.  

Када је у питању развој туризма, предложени секторски циљ, програми, пројекти и 

мјере су усклађени са стратешким циљевима Стратегије развоја туризма Републике 

Српске за период 2011-2020. године.  

Приликом разраде стратешких циљева узета је у обзир и Стратегија у области  

миграције и азила БиХ и акциони план за период 2016-2020. године, у којој је један од 

циљева Јачати институционалне капацитете у БиХ у циљу повезивања миграције и 

развоја. У оквиру овог циља предвиђена су два сета мјера – први везан за имиграцију и 

развој под вођством Министаратсва сигурности (Сектор за имиграцију) и други везан за 

емиграцију и развој који се тиче Министарства за људска права и избјеглице (Сектор за 

исељеништво).                       

  

3.2.3. Иницијативе међуопштинске сарадње 

У области економског развоја, кроз иницијативе међуопштинске сарадње могу се 

реализовати сљедећи пројекти: 
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 Привлачење инвеститора и имплементација пројеката у откупне и прерађивачке 

капацитете за воће и поврће; 

 Повезивање понуде и тражње пољопривредно-прехрамбених производа 

(Електронска платформа; Берза пољопривредно-прехрaмбених производа; 

 Обука радне снаге и пољопривредних произвођача; 

 Организовање обука за потенцијалне предузетнике; 

 Подршка развоју винског и сеоског туризма; 

 Подршка развоју вјерског и археолошког туризма; 

 Креирање регионалне туристичке понуде. 

 

Ово су потенцијалне могућности за међуопштинску сарадњу, а општина је крајем 

2018. године аплицирала са четири пројекта прекограничне сарадње у оквиру програма 

прекограничне сарадње са Хрватском и Црном Гором, у оквиру позива „Interreg IPA 

Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-

2020“, од чега је један пројекат из области развоја туризма и један из области развоја 

привреде и предузетништва. 

 

3.2.4. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана економског развоја општине Лакташи дефинисано је 27 

пројеката и мјера груписаних у 4 програма: 

 

Табела бр. 12: Преглед програма и пројеката/мјера у сектору локалног економског развоја 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

ПРОГРАМ 1.1.1. 

Подршка развоју 

предузетништва 

П 1.1.1.1 Организовање обука за потенцијалне предузетнике  

П 1.1.1.2 Стимулисање развоја предузетништва (женског, омладинског и 

социјалног)  

П 1.1.1.3 Подршка бизнисима дијаспоре  

П 1.1.1.4 Формирање пословног инкубатора/бизнис центра и агенције за 

развој уз истовремено успостављање центра за обуке, развој и примјену 

нових технологија и развој производа  

П 1.1.1.5 Едукација – Пут ка запослењу  

М 1.1.1.6 Субвенционисање каматне стопе на кредите привредних 

субјеката  

М 1.1.1.7 Подршка увођењу стандарда квалитета  

ПРОГРАМ 1.1.2. 

Подршка развоју 

пословних зона 

П 1.1.2.1 Развој пословних зона уз аеродром, магистралне путеве и 

аутопут  

П 1.1.2.2 Развој регионалне Пословне зоне Александровац са концептом 

успостављања и развоја  Пословног парка Александровац  

ПРОГРАМ 1.2.1. 

Подршка развоју 

пољопривреде 

 

П 1.2.1.1 Подршка пластеничкој производњи 

П 1.2.1.2 Изградња откупних капацитета за воће и поврће и повезивање 

понуде и тражње путем агро-берзе и електронске платформе  

П 1.2.1.3 Израда Плана пољопривреде, хране и руралног развоја 

П 1.2.1.4 Подршка успостављању органске и интегралне производње  

П 1.2.1.5 Лакташка кућа  

П 1.2.1.6 Уређење зелене тржнице у Лакташима  

П 1.2.1.7 Подршка развоју сточарства на подручју општине Лакташи  
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М 1.2.1.8 Подршка повртарству, воћарству, виноградарству, пчеларству, 

подршка продаји поврћа, подизању засада воћа и винове лозе, одржање 

и повећање броја пчелињих друштава 

М 1.2.1.9 Подршка изградњи мини погона за прераду пољопривредних 

производа (мини сиране, винарије, крафт пиваре, објекти за производњу 

и складиштење ракије, врцање и паковање меда и др) 

М 1.2.1.10 Субвенционисање каматне стопе на кредите пољопривредних 

произвођача 

ПРОГРАМ 1.3.1. 

Подршка развоју 

туризма 
 

П 1.3.1.1 Жупска кућа  

П 1.3.1.2 Обиљежавање и мапирање бициклистичких стаза „Laktasi 

discovery“  

П 1.3.1.3 Развој заштићеног природног добра и туристичке дестинације 

"Резерват Старача"  

П 1.3.1.4 Пјешачке стазе на територији општине Лакташи  

П 1.3.1.5 Допуна туристичке сигнализација с увођењем нових 

технологија  

П 1.3.1.6 Развој сеоских домаћинстава на подручју општине Лакташи  

П 1.3.1.7 Развој нове туристичке понуде на подручју општине Лакташи 

очувањем   културне баштине из римског доба  и стављањем исте у 

туристичку сврху  

П 1.3.1.8 Изградња мултифункциналног трга у Лакташима 

Укупна очекивана улагања за реализацију секторског плана економског развоја су:         

12.568.200,00 КМ. 

 

3.3. План друштвеног развоја 

 

У погледу друштвеног развоја општина Лакташи је опредијељена да у наредном 

периоду посебну пажњу посвети рјешавању најважнијег проблема локалне заједнице а то 

је одлазак становништва, а посебно младих, у иностранство. У том правцу будуће 

интервенције односиће се на побољшање укупног квалитета друштвеног живота кроз 

побољшање услова у областима културе и спорта, побољшању доступности и квалитета 

социјалне, здравствене заштите и образовања те иградњу комуналне јавне 

инфраструктуре. Секторски циљеви у области друштвеног развоја дефинисани су како 

слиједи: 

 Секторски циљ 1: Унапријеђен квалитет образовања 

 Секторски циљ 2: Унапријеђен рад локалне управе и јавних служби 

 Секторски циљ 3: Креиран амбијент за развој друштвених дјелатности, 

културних и спортских садржаја 

 Секторски циљ 4: Побољшане услуге здравствене и социјалне заштите 

 Секторски циљ 5: Побољшана путна повезаност и сигурност у саобраћају на 

подручју општине 

 

3.3.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима 

Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

1. Унапријеђен 

квалитет 

образовања 

 До краја 2023. године повећан 

обухват дјеце програмима 

предшколског васпитања и 

образовања за 17,6% у односу на 

 Индикатор 1: обухват дјеце 

програмима предшколског 

васпитања и образовања  

 Индикатор 2: проценат 

анкетираних ученика и 
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2018. годину 

 До краја 2023. године више од 

80% анкетираних ученика и 

наставника задовољно 

хигијенским и материјално-

техничким условима у основним 

школама на подручју општине 

 До краја 2023. године повећан 

број запослених кроз пројекте 

цјеложивотног образовања и 

учења за 10% у односу на 2018. 

годину 

наставника који су 

изразили задовољство 

хигијенским и материјално-

техничким условима у 

основним школама на 

подручју општине 

 Индикатор 3: број 

запослених кроз пројекте 

цјеложивотног образовања 

и учења 

2. Унапријеђен рад 

локалне управе и 

јавних служби 

 До краја 2023. године више од 

70% анкетираних грађана и 

привредних субјеката изразило 

задовољство услугама јавне 

управе 

 До краја 2023. године више од 

70% анкетираних грађана 

изразило задовољство 

здравственим услугама 

 До краја 2023. године више од 

70% анкетираних грађана и 

привредних субјеката изразило 

задовољство комуналним 

услугама 

 До краја 2023. године повећан 

степен рјешености предмета 

локалне управе и јавних служби 

за најмање 5% у односу на 2018. 

годину 

 До краја 2023. године смањени 

оперативни трошкови рада 

локалне управе за најмање 2% 

 Индикатор 1: % 

анкетираних грађана и 

привредних субјеката 

изразило задовољство 

стањем услуга јавне управе 

 Индикатор 2: % 

анкетираних грађана 

изразило задовољство 

стањем здравствених 

услуга  

 Индикатор 3: % 

анкетираних грађана и 

привредних субјеката 

изразило задовољство 

стањем комуналних услуга 

 Индикатор 4: степен 

рјешености предмета 

локалне управе и јавних 

служби 

 Индикатор 5: % смањења 

оперативних трошкова 

рада локалне управе 

3. Креиран амбијент 

за развој 

друштвених 

дјелатности, 

културних и 

спортских 

садржаја 

 До краја 2023. године повећан 

број програмских културних и 

умјетничких садржаја на 

подручју општине Лакташи за 

30% у односу на 2018. год 

 До краја 2023. године повећан 

број чланова спортских клубова и 

рекреативаца за 15% у односу на 

2018. годину 

 До краја 2023. године за 30% 

повећан број жена, дјеце, младих 

и особа са инвалидитетом из 

урбаних и руралних подручја 

укључених у процесе друштвеног 

развоја у односу на 2018. годину 

 Индикатор 1: број 

програмских културних и 

умјетничких садржаја 

 Индикатор 2: број чланова 

спортских клубова и 

рекреативаца 

 Индикатор 3: број жена, 

дјеце, младих и особа са 

индвалитетом из урбаних и 

руралних подручја који су 

укључени у друштвене 

активности (активности 

културних, умјетничких, 

спортских садржаја и НВО 

пројекти) 

4. Побољшане услуге 

здравствене и 

социјалне заштите 

 До краја 2023. године смањен 

број одјављивања пацијената из 

 Индикатор 1: % смањења 

броја одјављивања 
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Дома здравља и прелазака код 

другог даваоца услуга за 30% у 

односу на 2018. године 

 До краја 2023. године број лица 

који користи посебне облике  

социјалне заштите чини најмање 

5% укупног броја корисника 

услуга социјалне заштите 

пацијената из Дома 

здравља 

 Индикатор 2: % учешћа  

броја лица који користе, 

посебне облике социјалне 

заштите у укупном броју 

корисника услуга 

социјалне заштите  

5. Побољшана путна 

повезаност и 

сигурност у 

саобраћају на 

подручју општине 

 До краја 2023. године више од 

70% анкетираних грађана 

изразило задовољство стањем 

путне инфраструктуре на 

подручју општине 

 До краја 2023. године смањен 

број саобраћајних незгода за 

20% на подручју општине 

Лакташи у односу на 2018. год. 

 Индикатор 1: % 

анкетираних грађана 

изразило задовољство 

стањем путне 

инфраструктуре на 

подручју општине 

 Индикатор 2: број 

саобраћајних незгода на 

подручју општине 

 

3.3.2. Усклађеност са стратешким документима виших нивоа  

Приликом израде секторских планова развоја разматране су стратегије, планови и 

закони на вишим новима који директно или индиректно могу утицати или утичу на 

друштвени развој локалне заједнице. У складу с тим секторски циљеви повезани су са 

развојним приоритетима на вишим нивоима власти који су дефинисани у сљедећим 

стратешким документима и законским прописима: 

1. Стратегија развоја локалне самоуправе 2017-2021. године 

2. Програм за рани раст и развој дјеце у Републици Српској 2016-2020. године 

3. Стратегија развоја образовања Републике Српске 2016-2021. године 

4. Стратегија научног и технолошког развоја РС 2017-2021. -  ''Знање за развој'' 

5. Стратегија развоја културе Републике Српске 2017-2021. године 

6. Стратегија развоја спорта у Републици Српској 2008-2012 (није донешена нова),  

7. Закон о спорту (''Службени гласник Републике Српске'', број: 04/02, 66/03, 73/08 

и 102/08) ради се нови Закон о спорту – усвајање до краја године  

8. Омладинска политика Републике Српске за период 2016-2020. године 

9. Стратегија за развој и унапређење волонтирања у Републици Српској 2014-2018. 

године (у току израда нове Стратегије) 

10. Стратегија развоја предузетништва жена Републике Српске 2017-2021. године 

11. Стратегија развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. године 

12. Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској за 

период 2019-2020. године  

13. Политика унапређивања здравља становништва Републике Српске до 2020. 

године 

14. Стратегија за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за 

период од 2018-2027. године 

15.   Стратегија развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2017-

2021. године  

16. Стратегијa унапређењa друштвеног положаја лица са инвалидитетом у 

Републици Српској 2017-2026. године 
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V33.3. Иницијативе међуопштинске сарадње 

У области друштвеног развоја најзначајније иницијативе и потенцијали за 

међуопштинску сарадњу се односе на: 

 Развој програма подршке образовању одраслих у ЈУ „Центар за културу и 

образовање“ Лакташи, 

 Подршка промоцији и развоју културних манифестација подручју општине 

Лакташи, 

 Успостава вишенамјенског Дневног центра за особе са потешкоћама у развоју, и 

 Промоција хранитељства. 

 

V.3.4. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана друштвеног развоја општине Лакташи дефинисано је 39 

пројеката и мјера груписаних у 8 програма: 

 

Табела бр. 13: Преглед програма и пројеката/мјера у сектору локалног друштвеног развоја 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

ПРОГРАМ 2.1.1 

Унапређење квалитета 

формалног и 

неформалног 

образовања 
 

П 2.1.1.1 Јачање капацитета предшколских установа – Изградња и 

опремање вртића у Александровцу и Лакташима  

П 2.1.1.2 Алтернативни програми предшколског васпитања и 

образовања  

П 2.1.1.3 Учионице 21. вијека у ОШ „Десанка Максимовић“  

П 2.1.1.4 Школски намјештај по мјери дјетета  

П 2.1.1.5  Побољшање санитарних услова у Основној школи 

„Холандија“ у Слатини  

П 2.1.1.6 Развој програма подршке образовању одраслих у ЈУ 

„Центар за културу и образовање“ Лакташи  

ПРОГРАМ 2.2.1. 

Унапређење 

ефикасности локалне 

управе и јавних служби 
 

П 2.2.1.1 Дигитализација и развој смарт система  

П 2.2.1.2. Информатизација рада Скупштине Општине Лакташи  

П 2.2.1.3  Надоградња и проширење Географског информационог 

система (''ГИС'') општине Лакташи  

М 2.2.1.4 Примјена и ресертификација ISO 9001:2015 и „BFC SEE“ 

стандарда  

ПРОГРАМ 2.3.1. Развој 

спорта 

 

П 2.3.1.1  Изградња спортских терена у Слатини  

П 2.3.1.2   Изградња трим стазе са трим станицама од Бањског 

комплекса „Терме“ Лакташи до Спортске дворане у Лакташима  

П 2.3.1.3 Уређење локалитета „Јелића брдо“  

П 2.3.1.4  Опремање пењачке сале на додијељеној локацији и 

оснивање и пењачког клуба „Гекон“  

П 2.3.1.5  Изградња фискултурне сале у Јакуповцима  

М 2.3.1.6 Унапређење спортске инфраструктуре кроз 

обезбјеђивање средстава за изградњу и санацију постојећих 

спортских терена 

М 2.3.1.7 Субвенције спортских оранизација кроз грантове и 

додјелу бесплатних термина 

ПРОГРАМ 2.3.2 Развој 

културе 

 

П 2.3.2.1 Реконструкција мултифункционалне сале у ЈУ „Центар за 

културу и образовање“  

М 2.3.2.2  Подршка промоцији и развоју културних манифестација 

подручју општине Лакташи 

М 2.3.2.3 Повезивање свих релевантних субјеката с циљем 

обједињавања културно-историјске и археолошке грађе  



81 

 

ПРОГРАМ 2.3.3 

Проширење 

доступности 

друштвених садржаја у 

руралним подручјима, с 

фокусом на категорије 

младих и жена 

 

П 2.3.3.1  Санација и изградња друштвених домова у МЗ Трн и МЗ 

Лакташи 

П 2.3.3.2  Изградња Друштвеног дома са мултифукционалним 

тргом у Слатини  

П 2.3.3.3  Изградња и опремање дјечијих игралишта  

П 2.3.3.4 Укључивање жена и младих у процесе друштвеног 

развоја на подручју општине Лакташи 

П 2.3.3.5 Подршка реализацији програма за младе и раду локалног 

волонтерског сервиса  

М 2.3.3.6 Суфинансирање одобрених пројеката НВО сектора који 

су у складу са Стратегијом до 20% вриједности пројекта 

ПРОГРАМ 2.4.1. Јачање 

сектора здравствене 

заштите 

П 2.4.1.1  Мобилност пацијената у Дому здравља Лакташи  

П 2.4.1.2  Изградња амбуланте породичне медицине  и набавка 

опреме у Слатини  

ПРОГРАМ 2.3.2. Јачање 

сектора социјалне 

заштите 

 

П 2.4.2.1 Центар за пружање услуга за његу у кући  

П 2.4.2.2 Успостава вишенамјенског Дневног центра за особе са 

потешкоћама у развоју 

П 2.4.2.3. Промоција хранитељства  

ПРОГРАМ 2.5.1. 

Изградња и 

реконструкција путне 

мреже 

П 2.5.1.1  Реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре  

П 2.5.1.2  Изградња тротоара и расвјете од Лакташа до центра 

насеља Петошевци 

П 2.5.1.3 Изградња тротоара од моста у Клашницама до 

друштвеног дома у Чардачанима 

П 2.5.1.4 Изградња моста на ријеци Вукешници 

П 2.5.1.5 Изградња кружног тока у насељу Трн код кафе бара 

''Скандал'' 

П 2.5.1.6 Реконструкција путног правца Косјерово-Мрчевци 

П 2.5.1.7 Изградња кружне раскрснице са реконструкцијом дијела 

магистралног пута М16 Бањалука-Градишка у Лакташима 

Укупна очекивана улагања за реализацију секторског плана друштвеног развоја су: 

11.290.000,00 КМ. 

 

3.4. План заштите животне средине 

 

У домену заштите животне средине општина Лакташи ће у наредном периоду 

настојати да искористи и максимизира своје најважније снаге које се односе на богате и 

очуване природне ресурсе (квалитетно земљиште, богати водни и шумски ресурси, 

релативно добро очуван биодиверзитет). На том путу један од највећих изазова биће 

рјешавање проблема водоснабдијевања, проблем управљања отпадом, дивљих депонија и 

непостојања система селективног прикупљања отпадом. Прилике које омогућавају и 

олакшавају рјешавање уочених проблема су међуопштинска и регионална сарадња, 

кориштење фондова ЕУ за финансирање еколошких пројеката, расположивост екстерних 

извора финансирања за пројекте водоснабдијевања те јачање сарадње локалне самоуправе 

и невладиног сектора за заштиту заштиту животне средине. 

Секторски циљеви у области заштите животне средине дефинисани су како 

слиједи: 
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 Секторски циљ 1: Унапријеђен систем управљања комуналним отпадом на 

читавој територији општине са повећањем издвојеног рециклажног отпада  

 Секторски циљ 2: Изграђен и функционалан јавни водоводни и 

канализациони систем  

 Секторски циљ 3: Повећана енергетска ефикасност и учешће обновљивих 

извора енергије 

 Секторски циљ 4: Успостављено адекватно управљање простором са 

повећаним степеном заштите становништва и природних ресурса 

 

3.4.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима 

Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

1. Унапријеђен систем 

управљања 

комуналним отпадом 

на читавој 

територији општине 

са повећањем 

издвојеног 

рециклажног отпада 

 До краја 2023. године 

смањени трошкови 

депоновања комуналног 

отпада на регионалној 

депонији „Рамићи“ и 

остварена уштеда око 

300.000,00 КМ на годишњем 

нивоу 

 До краја 2023. године повећан 

степен искориштености 

рециклажног отпада као 

сировине за 100% у односу на 

2018. годину (са 100т на 200т) 

 До краја 2023. године смањен 

број дивљих депонија за 50% 

у односу на 2018. годину 

 До краја 2023. године 

реализовано 70% активности 

дефинисаних Планом 

управљања отпадом 

 Индикатор 1: смањење 

трошкова депоновања 

комуналног отпада и 

уштеда на годишњем 

нивоу у КМ 

 Индикатор 2: % повећања 

искориштености 

рециклажног отпада 

 Индикатор 3: број дивљих 

депонија 

 Иникатор 4: % реализације 

активности дефинисаних 

Планом управљања 

отпадом 

2. Изграђен и 

функционалан јавни 

водоводни и 

канализациони 

систем  

 До краја 2023. године смањен 

број прекида у систему за 50% 

и обезбијеђено сигурно 

уредно и стабилно 

водоснабдијевање корисника 

са јавне водоводне мреже са 

хигијенски и здравствено 

исправном водом за пиће 

 До краја 2023. године 

покривеност корисника 

(домаћинстава) јавног 

водовода најмање 85%  

 До краја 2023. године за 20% 

смањен број евидентираних 

случајева излијевања 

фекалних и оборинских вода у 

урбаном подручју у односу на 

2018. годину 

 Индикатор 1: Број жалби 

везаних за 

водоснабдјевање  и 

извјештаји о 

водоцнабдијевању јавног 

водовода 

 Индикатор 2: % 

покривености корисника 

(домаћинстава) услугама 

јавног водовода 

 Индикатор 3: % смањења 

броја евидентираних 

случајева излијевања 

фекалних и оборинских 

вода у урбаном подручју 

3. Повећана енергетска 

ефикасност и учешће 

 До краја 2023. године 

смањени трошкови елекричне 

 Индикатор 1: % смањења 

трошкова електричне 
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обновљивих извора 

енергије 

енергије у јавним објектима у 

власништву Општине на 

којима су примијењене мјере 

енергетске ефикасности и 

обновљивих извора енергије 

за 10% у односу на 2018. 

годину (искључен утицај 

промјене цијене) 

 Трошкови електричне 

енергије и енергената за 

гријање у анкетираним 

домаћинствима, која су се 

изјаснила да примјењују мјере 

енергетске ефикасности и 

обновљивих извора енергије, 

смањени за 10% у односу на 

стање прије примјене мјера 

(искључен утицај промјене 

цијене) 

 До краја 2023. године број 

додатних објеката у којима се 

производи електрична 

енергија из обновљивих 

извора повећан за 25% у 

односу на 2018. годину 

енергије у јавним 

објектима у власништву 

Општине на којима су 

примјењене мјере 

енергетске ефикасности 

(искључен утицај промјене 

цијене) 

 Индикатор 2: % смањења 

трошкова електричне 

енергије и енергената за 

гријање у анкетираним 

домаћинствима, која су се 

изјаснила да примјењују 

мјере енергетске 

ефикасности и обновљивих 

извора енергије 

 Индикатор 3: % додатних 

објеката у којима се 

производи електрчна 

енергија из обновљивих 

извора 

4. Успостављено 

адекватно управљање 

простором са 

повећаним степеном 

заштите 

становништва и 

природних ресурса 

 До краја 2023. године 

повећани приходи по основу 

градске грађевинске ренте за 

10% у односу на 2018. годину  

 У периоду 2019 - 2023. године 

смањена штета од 

елементарних непогода за 

30% у односу на 

евидентиране штете  у 

периоду од 2014 - 2018. 

године 

 До краја 2023. године више од 

50% анкетираних грађана 

изјавило да је задовољно 

стањем зелених површина у 

урбаним подручјима општине 

 Индикатор 1: % повећања 

прихода по основу градске 

грађевинске ренте 

 Индикатор 2: % смањења 

штете од елементарних 

непогода 

 Индикатор 3: % 

анкетираних грађана који 

су изјавили да су 

задовољни стањем зелених 

површина у урбаним 

подручјима општине 

 

3.4.2. Усклађеност са стратешким документима виших нивоа 

 

Приоритети у области заштите животне средине су усклађени са развојним 

приоритетима на вишим нивоима власти.  

Први секторски циљ у оквиру сектора животне средине је у складу са Стратегијом 

управљања отпадом Републике Српске за период 2017-2026. године, Стратегијом 

апроксимације прописа правној стечевини ЕУ у области заштите околиша/животне 

средине  Босне и Херцеговине као и са Стратешким планом развоја пољопривреде и 

руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године.  
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Други секторски циљ у оквиру сектора животне средине је у складу са Стратегијом 

интегралног управљања водама Републике Српске за период 2015-2024. године, 

Стратегијом апроксимације прописа правној стечевини ЕУ у области заштите 

околиша/животне средине  Босне и Херцеговине и као и са Стратешким планом развоја 

пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године.  

Трећи секторски циљ у оквиру сектора животне средине је у складу са Стратегијом 

развоја енергетике Републике Српске до 2035.године као и са Стратешким планом развоја 

пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године.  

Четврти секторски циљ у оквиру животне средине је у складу са Стратегијом 

интегралног управљања водама Републике Српске за период 2015-2024. године, 

Просторним планом Републике Српске до 2025. године и Просторним планом подручја 

посебне намјене „Аеродром Бањалука“. 

 

3.4.3. Иницијативе међуопштинске сарадње 

Најзначајније иницијативе и потенцијали међуопштинске сарадње у домену 

заштите животне средине су: 

 Организовање кампање за јачање свијести становништва о правилном управљању 

отпадом, 

 Реконструкција, изградња и санација водоводног система, јачање капацитета 

водоводног система у циљу смањења губитака, 

 Едукација и јачање свијести о примјени мјера ЕЕ и ОИЕ код становништва, и 

 Изградња обалоутврде и уређење корита на ријеци Врбас и главним притокама. 

 

Ово су потенцијалне могућности за међуопштинску сарадњу, а општина је крајем 

2018. године аплицирала са четири пројекта прекограничне сарадње у оквиру програма 

прекограничне сарадње са Хрватском и Црном Гором, у оквиру позива „Interreg IPA 

Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-

2020“, од чега су два из области примјене мјера енергетске ефикасности и обновљивих 

извора енергије. 

 

3.4.4. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана заштите животне средине општине Лакташи дефинисано је 18 

пројеката и мјера груписаних у 5 програма: 

 

Табела бр. 14: Преглед програма и пројеката/мјера у сектору заштите животне средине 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

ПРОГРАМ 3.1.1. Јачање 

капацитета за 

управљање отпадом 

 

П 3.1.1.1  Оспособљавање и техничко опремање комуналног 

предузећа за селективно прикупљање и рециклажу отпада  

П 3.1.1.2 Организовање кампање за јачање свијести становништва о 

правилном управљању отпадом  

П 3.1.1.3  Израда Плана управљања отпадом  

ПРОГРАМ 3.2.1 

Реконструкција и 

проширење водоводног 

П 3.2.1.1  Реконструкција, изградња и санација водоводног система, 

јачање капацитета водоводног система у циљу смањења губитака 

П 3.2.1.2  Увезивање водоводних система на подручју општине 
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и канализационог 

система 

Лакташи у прстен, односно спајање водоводних система 

П 3.2.1.3  Пројектовање и реконструкција канализационе мреже 

ПРОГРАМ 3.3.1. 

Унапређење енергетске 

ефикасности и система 

топлификације 

 

П 3.3.1.1 Реконструкција котловнице у објекту Општине  

П 3.3.1.2  Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности 

на школским објектима у Трну, Друговићима, Бошковићима и 

Кришковцима и на објекту дјечијег вртића у Лакташима (2019-2023) 

П 3.3.1.3  Реконструкција и повећање енергетске ефикасности 

амбуланте породичне медицине и ЦБР центра у Трну  

П 3.3.1.4  Замјена столарије и обнова фасаде на централним зградама 

Дома здравља 

П 3.3.1.5 Изградња и реконструкција јавне расвјете 

П 3.3.1.6 Производња електричне енергије из обновљивих извора и 

провођење мјера енергетске ефикасности за потребе јавних објеката  

П 3.3.1.7 Едукација и јачање свијести о примјени мјера ЕЕ и ОИЕ 

код становништва  

ПРОГРАМ 3.4.1. 

Заштита становништва 

и природних ресурса 

П 3.4.1.1  Изградња објекта Ватрогасног дома и набавка опреме и 

средстава за заштиту и спасавање 

П 3.4.1.2  Изградња обалоутврде и уређење корита на ријеци Врбас и 

главним притокама  

ПРОГРАМ 3.4.2. 

Унапређење управљања 

простором 

П 3.4.2.1  Израда Урбанистичког плана за шире урбано подручје 

градског насеља Лакташи  

М 3.4.2.2 Израда и ревизија приоритетних регулационих планова  

М 3.4.2.3 Сађење дрвореда и уређење зелених површина у урбаним 

подручјима општине 

Укупна очекивана улагања за реализацију секторског плана заштите животне 

средине су: 11.864.900 КМ. 

 

               



Лакташи, јун 2019. године 

4. ОПЕРАТИВНИ ДИО 

4.1. План имплементације стратешких пројеката и мјера за 3 године (1+2) 

 

Веза 

са 

СЦ 

и 

СЕК 

Пројекат / 

мјера 

(вријеме 

трајања) 

Укупни 

исходи 

Укупни 

оријент. 

издаци (до 

завршетка 

пројекта) 

Укупни 

предвиђени 

издаци  (за 

III године) 

Финансирање из буџета ЈЛС Финансирање из осталих извора 

Носиоци 

имплемента

ције 

Веза 

са 

буџето

м и 

/или 

ознака 

екст. 

извора 

фин. 

Општинско 

одјељење 

/служба 

одговорно 

за праћење 

 

Преглед по годинама Преглед осталих извора по годинама 

год. I год. II год. III 
укупно 

(I+II+III) 
год. I год. II год. III 

укупно 

(I+II+III) 

1 2 3 4 5=9+13 6 7 8 9=6+7+8 10 11 12 13=10+11+12 14 15 16 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 П 1.1.1.1 
Организовање 

обука за 

потенцијалне 
предузетнике 

(2019–2021) 

 До краја 2021. 

године 
регистровано 

најмање 10 

нових 
предузетнички

х радњи као 

резултат 
организоване 

предузетничке 

обуке  

10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 6.000 0 2.000 2.000 4.000 Oпштина 
415200                          

412900                             

Одсјек за 

локални 
развој и 

људске 

ресурсе 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

П 1.1.1.2 

Стимулисање 

развоја 
предузетништв

а (женског, 

омладинског и 
социјалног) 

(2019–2023) 

До краја 2023. 

године 

регистровано 
најмање 20 

нових 

предузетнички
х дјелатности 

које су у 

власништву 
жена и лица 

млађих од 35 

година 

80.000 80.000   15.000 15.000 30.000 0 25.000 25.000 50.000 Општина 
415200                          
414100 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

П 1.1.1.3 

Подршка 

бизнисима 
дијаспоре 

(2020-2021) 

До краја 2021. 

године 

предузетници 
и привредни 

субјекти који 

послују са 
дијаспором 

увећали своје 

приходе за 
10% у односу 

на 2019. 

годину. До 

28.000 28.000 7.000 7.000 7.000 21.000 7.000     7.000 Општина 415200 

Одсјек за 
локални 

развој и 

људске 
ресурсе 
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краја 2021. 
године 

успостављено 

најмање 10 
бизниса у 

сарадњи са 

дијаспором 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

П 1.1.1.4 

Формирање 

пословног 
инкубатора/биз

нис центра и 

агенције за 
развој уз 

истовремено 

успостављање 
центра за 

обуке, развој и 

примјену 
нових 

технологија и 

развој 
производа 

(2019–2021) 

До краја 2021. 

године 

предузетници 
и привредни 

субјекти 

увећали своје 
приходе за 

30% од 

момента 
пријема у 

пословни 

инкубатор  
До краја 2021. 

године у 

пословном 
инкубатору/би

знис центру 

послује 

минимално 10 

предузетника/п

ривредника  
До краја 2021. 

године 

минимално 50 
предузетника/п

ривредника 

користе услуге 
Агенције 

800.000 800.000   50.000 50.000 100.000 250.000 250.000 200.000 700.000 Општина 415200 

Одсјек за 

локални 
развој и 

људске 

ресурсе 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

П 1.1.1.5 

Едукација–Пут 
ка запослењу 

(2020-2022) 

До краја 2022. 

године 
запослено 

најмање 30% 

младих који су 
прошли 

програм 

едукације 

3.000 3.000   1.500   1.500 0 1.500   1.500 УГ ЦДМПЛ 415200 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 
дјелатности 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

М 1.1.1.6 
Субвенционис

ање каматне 

стопе на 
кредите 

привредних 

субјеката 
(2019–2023) 

До краја 2023. 
године код 

привредних 

субјеката 
корисника 

субвенција 

реализовано 
20% више 

инвестиција у 

односу на 
2018. годину  

30.000 18.000 6.000 6.000 6.000 18.000 0     0 Општина 414100 

Одсјек за 
локални 

развој и 

људске 
ресурсе 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

М 1.1.1.7 

Подршка 

увођењу 

стандарда 

квалитета 
(2019–2023) 

До краја 2023. 

године у 

просјеку 

повећан 

приход 
субјеката који 

су увели 

стандарде 
квалитета за 

10% у односу 

на стање прије 
увођења 

стандарда 

50.000 30.000       0 10.000 10.000 10.000 30.000 Општина 415200 

Одсјек за 
локални 

развој и 

људске 
ресурсе 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

П 1.2.1.1 Развој 

пословних 

зона уз 

аеродром, 
магистралне 

путеве и 

аутопут  
(2019-2023) 

До краја 2023. 

године 

реализовано 

најмање пет 
инвестиције у 

пословним 

зонама 
вриједности од 

преко 

2.000.000 КМ 
До краја 2023. 

године 

остварено 
најмање 5 

партнерстава 

између 
инвеститора у 

пословним 

зонама и 
локалних 

предузећа и 

предузетника  
  

500.000 300.000 100.000 100.000 100.000 300.000 0     0 Општина 
511700                          
513100 

Одсјек за 
локални 

развој и 

људске 
ресурсе 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.1

 

П 1.2.1.2 Развој 
регионалне 

Пословне зоне 

Александровац 
са концептом 

успостављања 

и развоја  
Пословног 

парка 

Александровац 
(2019–2023) 

До краја 2023. 
године у 

Пословној 

зони 
Александровац 

и Пословном 

парку 
Александровац 

послује 

најмање један 
већи 

инвеститор у 

прерађивачке 

капацитете и 

два у нове 

технологије; 
До краја 2023. 

године 

најмање 10 
новорегистров

аних субјеката 

(по 5 
предузећа и 

предузетника) 

у функцији 
подршке 

инвеститорима 
у зону; До 

краја 2023. 

године 
остварено 

најмање 

3.000.000 КМ 
приватних 

инвестиција у 

изградњу 
објеката у 

оквиру 

пословне 

зоне/парка 

2.000.000 1.500.000   100.000 100.000 200.000 515.000 400.000 385.000 1.300.000 Општина 

511700                          
513100                         

412700                         

412900 

Одсјек за 

локални 

развој и 
људске 

ресурсе 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 

П 1.2.1.1 
Подршка 

пластеничкој 

производњи 
(2019 – 2023) 

До краја 2023. 
године у 

просјеку 

повећани 
приходи по 

члану 

домаћинства за 
минимално 50 

КМ на 

мјесечном 
нивоу код 100 

домаћинстава 

корисника 

пројекта; До 

краја 2023. 

године 
регистровано 

30 нових 

пољопривредн
их газдинстава 

940.000 534.100 28.600 25.500 25.500 79.600 127.500 172.000 155.000 454.500 

Општина и 

Удружење 
пољопривре

дних 

произвођача 
општине 

Лакташи 

415200                        
414100 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 

П 1.2.1.2 

Изградња 

откупних 

капацитета за 

воће и поврће 
и повезивање 

понуде и 

тражње путем 
агро-берзе и 

електронске 

платформе 
(2020–2023) 

До краја 2023. 

године 
најмање 50 

локалних 

произвођача 
воћа и поврћа 

укључено у 

ланце 
снабдијевања 

кроз 

кооперантске 
уговор;  

До краја 2023. 

године путем 
Откупног 

центра 

реализовано 
више од 1 

милион КМ 

промета воћа и 
поврћа 

1.630.000 652.000   83.000 80.000 163.000 0 244.500 244.500 489.000 Општина 
415200                        

414100 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 П 1.2.1.3 
Израда Плана 

пољопривреде, 

хране и 
руралног 

развоја (2019–

2023) 

До краја 2023. 
године усвојен 

План 

пољопривреде, 
хране и 

руралног 

развоја 
До краја 2023. 

утврђен обим 

пољопривредн
е производње 

за тржиште 

понуде  

15.000 15.000 5.000 5.000   10.000 2.500 2.500   5.000 Општина 511700 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 П 1.2.1.4 

Подршка 

успостављању 

органске и 

интегралне 

производње 
(2020–2021) 

До краја 2021. 

год. код 

учесника 
пројекта 

повећани 

приходи по 
члану 

домаћинства за 

минимално 50 
КМ на 

мјесечном 

нивоу у односу 

на 2018. 

годину; 

До краја 2021. 
године 

повећана 

површина под 
засадом 

органске и 

интегралне 
производње за 

10% у односу 

на 2018. 
годину 

10.000 10.000   3.000 3.000 6.000 0 2.000 2.000 4.000 Општина 
414100                            

412900 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 
дјелатности 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 

П 1.2.1.5 

Лакташка кућа 

(2019-2020) 

До  краја 2020. 
године 

Лакташка кућа 

је финансијски 
самоодржива 

До краја 2020. 

године 
повећани су 

приходи 

пољопривредн
их газдинстава 

који пласирају 

своје 

производе 

путем 

Лакташке куће 
за 20% у 

односу на 

2018. годину 
До краја 2020. 

године  50 

локалних 
пољопривредн

их 

произвођача 
пласира своје 

производе у 
оквиру 

Лакташке куће 

33.000 33.000 5.000 5.000   10.000 11.500 11.500   23.000 ЈУ ТООЛ 
415200                         
414100 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.1

 П 1.2.1.6 

Уређење 

зелене 
тржнице у 

Лакташима 

(2019–2023) 

До краја 2023. 

године 
повећани су 

приходи 

пољопривредн
их газдинстава 

који пласирају 

своје 
производе 

путем зелене 

тржнице за 
20% у односу 

на 2018. 

годину 
До краја 2023. 

године 

најмање 25 
локалних 

пољопривредн

200.000 120.000 
 

50.000 50.000 100.000 0 10.000 10.000 20.000 

КП 

"Комуналац" 

а.д. Лакташи 

511700                        

511100                        

415200 

 Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 
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их 
произвођача 

пласира своје 

производе на 
изграђеној 

зеленој 

тржници у 
Лакташима 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 

П 1.2.1.7 

Подршка 
развоју 

сточарства на 

подручју 
општине 

Лакташи 

(2019–2023) 

На основу 

изграђених 
капацитета 

корисници 

пројекта до 
краја 2023. 

године 

остварили 
право на  10% 

већи износ 

подстицаја од 
стране ЈЛС и 

Минстарства 

пољопривреде, 
шумарстава и 

водопривреде 

РС у односу на 

2018 годину; 

До краја 2023. 

године у 
просјеку 

повећани 

приходи по 
члану 

домаћинства за 

минимално 50 
КМ на 

мјесечном 

нивоу код 25 
домаћинстава   

2.500.000 1.500.000 30.000 30.000 30.000 90.000 610.000 400.000 400.000 1.410.000 Општина 414100 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 

М 1.2.1.8 
Подршка 

повртарству, 

воћарству, 
виноградарств

у, пчеларству, 

подршка 
продаји 

поврћа, 

подизању 
засада воћа и 

винове лозе, 

одржање и 

повећање броја 

пчелињих 

друштава 
(2019-2023) 

До краја 2023. 
године 

количина 

откупљеног 
поврћа и воћа 

износи 

најмање 3.000 
тона годишње 

До краја 2023. 

године број 
кошница 

пчелара који 

дјелују у 

оквиру 

удружења 

„Пчела“ 
повећан за 

50% у односу 

на 2018. 
годину 

До краја 2023. 

године 
површина под 

виноградима 

повећана за 
најмање 30% у 

односу на 
2018. годину 

До краја 2023. 

године 
повећан број 

газдинстава 

који се баве 
производњом 

јагоде за 10% у 

односу на 
2018. годину 

1.425.000 855.000 74.000 74.000 74.000 222.000 233.000 200.000 200.000 633.000 Општина 414100 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 

М 1.2.1.9 
Подршка 

изградњи мини 

погона за 
прераду 

пољопривредн

их производа 
(мини сиране, 

винарије, 

објекти за 
производњу и 

складиштење 

ракије, врцање 

и паковање 

меда и др) 

(2019-2023) 

До краја 2023. 
године 

повећан број 

газдинстава 
која имају 

мини погоне за 

прераду 
пољопривредн

их производа 

за најмање 
50% у односу 

на 2018. 

годину 

150.000 90.000   10.000 10.000 20.000 62.000 8.000   70.000 Општина 
415200                         

414100 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.2

 

М 1.2.1.10 

Субвенционис

ање каматне 
стопе на 

кредите 

пољопривредн
их произвођача 

(2019-2023) 

До краја 2023. 

године код 

пољопривредн
их 

произвођача 

корисника 
субвенција 

реализовано 

20% више 
инвестиција у 

односу на 

2018. годину 

15.000 9.000 3.000 3.000 3.000 9.000 0     0 Општина 414100 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.3

 

П 1.3.1.1 

Жупска кућа 

(2019–2021) 

До краја 2021. 

године 

„Жупска кућа“ 
постала 

интегрални 

дио 
туристичке 

понуде 

општине 
Лакташи 

До краја 2021. 

године 
евидентирано 

више од 1.000 

посјета 
Жупској етно 

кући 

300.000 300.000 30.000 30.000 30.000 90.000 70.000 70.000 70.000 210.000 
УГ "Жупа 

22С" 
415200 

 Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.3

 

П 1.3.1.3 Развој 
заштићеног 

природног 

добра и 
туристичке 

дестинације 

"Резерват 
Старача" 

(2019–2021) 

До краја 2021. 
године 

евидентирано 

за 30% више 
учесника 

спортско-

риболовног 
догађаја 

„Ђурђевдански 

куп“ у односу 
на 2018. 

годину 

До краја 2021. 

године 

повећан број 

посјетилаца 
резервата 

Старача за 

50% у односу 
на 2018. 

годину 

До краја 2021. 
године 

повећан број 

издатих 
риболовачких 

дозвола за 10% 
у односу на 

2018. годину 

158.850 158.850   15.000 16.770 31.770 0 63.540 63.540 127.080   ЈУ ТООЛ 

412800                          

415200                           
412900                           

511100 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.3

 

П 1.3.1.4 

Пјешачке стазе 
на територији 

општине 

Лакташи 
(2019–2021) 

До краја 2021. 

године 
пјешачке стазе 

на подручју 

Лакташа 
интегрисане у 

регионалну 

пјешачку руту 
од Бањалуке 

до Градишке у 

дужини од око 
100 км 

До краја 2021. 

године за 20% 
повећан број 

организованих 

пјешачких 
тура 

Планинарског 

34.000 34.000 15.000 15.000   30.000 4.000     4.000 ЈУ ТООЛ 
511100                           
516100 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 
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друштва 
Козара у 

односу на 

2018. годину 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.3

 

П 1.3.1.5 

Допуна 

туристичке 
сигнализација 

с увођењем 

нових 
технологија 

(2019–2021) 

До краја 2021. 

године 

просјечан 
боравак госта 

за 2018. годину 

на подручју 
општине 

продужен на 

2,5 дана у 
односу на 1,9 

дана колико је 

износио у 
2018. години  

78.420 78.420   15.684   15.684 24.447 38.289   62.736 ЈУ ТООЛ 
516100                           
412900                              

415200 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.3

 

П 1.3.1.6 Развој 

сеоских 
домаћинстава 

на подручју 

општине 
Лакташи 

(2019–2021) 

До краја 2021. 

године 
запослено 30 

особа у оквиру 

пројекта 
развоја 

сеоских 

домаћинстава 

До краја 2021. 

године 

повећан број 
домаћинстава 

која пружају 

услугу 
приватног 

смјештаја за 

најмање 20 у 
односу на 

2018. годину 

400.000 400.000   60.000 60.000 120.000 140.000 70.000 70.000 280.000 ЈУ ТООЛ 
415200                           
412900 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности 
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С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.3

 

П 1.3.1.7 Развој 
нове 

туристичке 

понуде на 
подручју 

општине 

Лакташи 
очувањем 

културне 

баштине из 
римског доба  

и стављањем 

исте у 

туристичку 

сврху (2019-

2022) 

Повећан број 
туриста и 

посјетитеља 

новокреиране 
локалне 

римске руте за 

100% до 
почетка 2023. 

године у 

односу на 
2018. 

годинуДо краја 

2022. године 

минимално 20  

пружаоца 

туристичких 
услуга 

интегрисаних 

у  туристичку 
руту. 

400.000 300.000 30.000 30.000 30.000 90.000 70.000 70.000 70.000 210.000 ЈУ ТООЛ 
415200                            
412900 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности 

С
Ц

1
/С

Е
К

 1
.3

 

П 1.3.1.8 

Изградња 
мултифункцио

налног трга у 

Лакташима 
(2019-2023) 

До краја 2023. 

год. повећан 
број културно-

туристичких 

програма на 
Тргу за 80% у 

односу на 

2018. годину 
До краја 2023. 

године 

повећани 
приходи 

предузетеника 

који послују на 
Тргу за 30% у 

односу на 

2018. год. 

750.000 450.000 7.000 41.000 42.000 90.000 120.000 120.000 120.000 360.000 Општина 
511700                             
513100                             

415200 

Одјељење за 
просторно 

уређење 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.1

 

П 2.1.1.1 

Јачање 

капацитета 
предшколских 

установа – 

Изградња и 
опремање 

вртића у 

Александровцу 
и Лакташима 

(2019–2021) 

До краја 2021. 

год. запослено 

11 нових 
радника   

До почетка 

2021. год. 443 
дјеце 

предшколског 

узраста 
укључено у 

програме 

200.000 200.000 20.000 20.000 20.000 60.000 50.000 50.000 40.000 140.000 

ЈУ ''Центар 

за 
предшколско 

васпитање и 

образовање'' 
Лакташи 

511300          

415200 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 
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цјелодневног 
боравка 

предшколског 

васпитања и 
образовања 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.1

 

П 2.1.1.2 

Алтернативни 
програми 

предшколског 

васпитања и 
образовања 

(2019-2023) 

До краја 2023. 

год. за 20% 
повећан број 

корисника, 

дјеце 
предшколског 

узраста и 

родитеља, 
обухваћених 

алтернативним 

програмима 
предшколског 

васпитања и 

образовања у 
руралним 

срединама у 

односу на 
2018. год. 

20.000 12.000 4.000 4.000 4.000 12.000 0     0 УГ ЦДМПЛ 415200 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.1

 

П 2.1.1.3 

Учионице 21. 

вијека у ОШ 
„Десанка 

Максимовић“ 
(2019-2020) 

До краја 2020. 

год. у ОШ 

„Десанка 
Максимовић“ 

за 15% 
повећан број 

часова 

редовне, 
додатне и 

допунске 

наставе гдје се 
примјењује 

интерактивна, 

програмирана 
и 

компјутеризов

ана настава  у 
односу на 

2018. год.  

  

80.000 80.000 8.000 8.000 8.000 24.000 18.000 18.000 20.000 56.000 

ОШ 

"Десанка 

Максимовић
" Трн 

415200 

Одсјек за 

локални 
развој и 

људске 

ресурсе 
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.1

 

П 2.1.1.4 
Школски 

намјештај по 

мјери дјетета 
(2019-2021) 

До краја 2021. 
год. повећана 

употреба 

школских 
просторија и 

учионица кроз 

рад школских 
секција и 

других 

ваннаставних 
активности за 

20% у односу 

на 2018. год. 

80.000 80.000 2.000 2.000 2.000 6.000 24.000 25.000 25.000 74.000 

ОШ 
"Десанка 

Максимовић

" Трн 

415200 

Одсјек за 

локални 

развој и 
људске 

ресурсе 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.1

 

П 2.1.1.5  

Побољшање 

санитарних 
услова у 

Основној 

школи 
„Холандија“ у 

Слатини 

 (2019-2021) 

До краја 2021. 

год. смањени 

трошкови воде 
и трошкови 

одржавања 

санитарних 
чворова у ОШ 

„Холандија“ у 

Слатини за 
30% односу на 

период прије 

реконструк. 
До краја 2021. 

год. 

наставници и 
ученици  ОШ 

„Холандија“ у 

Слатини 
немају 

притужбе на 

хигијенско-
техничке 

услове у 

школским 
санитарним 

чворовима  

150.000 150.000 2.000 2.000 2.000 6.000 35.000 55.000 54.000 144.000 

ОШ 

"Холандија" 

Слатина 

415200 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.1

 

П 2.1.1.6 Развој 
програма 

подршке 

образовању 
одраслих у ЈУ 

„Центар за 

културу и 
образовање“ 

Лакташи 

(2019-2023) 

До краја 2023. 
год. у просјеку 

30 лица 

годишње 
прошло 

програм за 

образовање 
одраслих у 

складу са 

захтјевима 
тржишта рада 

До краја 2023. 

год. корисници 

програма за 

образовање 

одраслих 
двоструко 

брже долазе до 

посла у односу 
на просјек на 

локалном 

тржишту рада   

40.000 24.000 6.750 6.750 6.750 20.250 1.250 1.250 1.250 3.750 

ЈУ ''Центар 
за културу и 

образовање'' 

Лакташи 

412900 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.2

 

П 2.2.1.1 

Дигитализациј

а и развој 

смарт система 

(2019–2023) 

До краја 2023. 

год.најмање 

20% 

активности 

комуналних 

предузећа 
реализовано на 

основу 

информација 
добијених кроз 

смарт системе 

До краја 2023. 
год. најмање 

40% корисника 

здравствених 
услуга користи 

андроид и IOS 

апликацију  
До краја 2023. 

год. најмање 

40% пријава 
долази кроз 

систем 48 

До краја 2023. 
год. најмање 

20% извода из 

100.000 60.000 6.000 6.000 6.000 18.000 14.000 14.000 14.000 42.000 Општина 415200 

Одсјек за 

локални 

развој и 
људске 

ресурсе  
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матичних 
књига издато 

путем е-

матичара 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.2

 

П 2.2.1.2. 

Информатизац

ија рада 
Скупштине 

Општине 

Лакташи 
(2019-2020) 

До почетка 

2021. смањени 

трошкови за 
потрошни 

материјал за 

потребе 
засједања 

Скупштине 

општине за 
најмање 90% у 

односу на 

2018. год. 

20.000 20.000 20.000     20.000 0     0 Општина 511300 

Одсјек за 

заједничке 

послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.2

 

П 2.2.1.3  
Надоградња и 

проширење 
Географског 

информационо

г система 
(''ГИС'') 

општине 

Лакташи 

 (2019–2020) 

До краја 2020. 
год.постигнуто 

скраћење 
времена 

потребног за 

издавање 
дозвола за 20% 

у односу на 

2018. год. 

До краја 2020. 

год. повећана 

доступност 
информација 

грађанима и 

инвеститорима 
путем 

интернета за 

50% у односу 
на 2018. год. 

45.000 45.000   45.000   45.000 0     0 Општина 415200 
Одјељење за 
просторно 

уређење 
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.2

 

М 2.2.1.4 
Примјена и 

ресертификаци

ја ISO 
9001:2015 и 

BFC SEE 

стандарда 
(2019-2023) 

До краја 2023. 
год. мин 85% 

поднесених 

захтјева 
ријешено 

До краја 2023. 

год. мин 50% 
предложених 

иницијатива од 

стране 
привредника 

реализовано 

До краја 2023. 

год. повећан 

број контаката 

са 
потенцијалним 

инвеститорима 

за 20% у 
односу на 

2018. год. 

41.000 24.600 3.000 9.500 3.000 15.500 0 9.100   9.100 Општина 412700 

Одсјек за 

локални 
развој и 

људске 

ресурсе  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.1.1  
Изградња 

спортских 

терена у 
Слатини 

 (2019–2021) 

До краја 2021. 
год. број 

кориштења 

спортских 
терена (по 

особи), мјерен 

доласком на 
локацију, већи 

од 2.500  

годишње 

80.000 80.000       0 0 40.000 40.000 80.000 

Грађани МЗ 
Слатина и 

Мало 

Блашко 

Средст
ва 

донато

ра 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.1.2   

Изградња трим 

стазе са трим 
станицама од 

Бањског 

комплекса 
„Терме“ 

Лакташи до 

Спортске 
дворане у 

Лакташима 

(2019–2020) 

До краја 2020. 

год.евидентира

но више од 
1.000 

корисника 

трим стазе 
годишње  

40.000 40.000 6.000 6.000   12.000 14.000 14.000   28.000 ЈУ ТООЛ 511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 П 2.3.1.3 
Уређење 

локалитета 

„Јелића брдо“ 
(2019–2021)  

До краја 2021. 
год. 

евидентирано 

више од 1.000 
рекреативаца 

који су 

29.000 29.000   2.900 2.900 5.800 0 11.600 11.600 23.200 ЈУ ТоОЛ 412800 
Одјељење за 
просторно 

уређење 
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посјетили 
локалитет на 

„Јелића брду“ 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.1.4  
Опремање 

пењачке сале 

на додијељеној 
локацији и 

оснивање 

пењачког 
клуба „Гекон“ 

(2019. година) 

До краја 2019. 
год. основан 

први спортски 

клуб 
екстремних 

спортова у 

општини 
Лакташи са 

више од 20 

чланова 

15.000 15.000 10.000     10.000 5.000     5.000 Општина 415200 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.1.5  
Изградња 

фискултурне 

сале у 
Јакуповцима 

(2020–2023) 

До краја 2023. 
год. настава 

физичког 

васпитања за 
више од 300 

ученика 

Подручне 
школе у 

Јакуповцима 

се изводи у 
фискултурној 

сали  

До краја 2023. 

год. 

евидентирано 
више од 500  

рекреативаца 

који користе 
салу  

700.000 280.000   50.000 50.000 100.000 0 90.000 90.000 180.000 Општина 415200 

Одјељење за 

просторно 
уређење 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

М 2.3.1.6 

Унапређење 

спортске 
инфраструктур

е кроз 

обезбјеђивање 

средстава за 

изградњу и 

санацију 
постојећих 

спортских 

терена 
 (2019-2023) 

До краја 2023. 

год. 70% 

спортских 
клубова који 

користе 

обновљену и 

санирану 

спортску 

инфраструктур
у задржало или 

подигло свој 

ранг 
такмичења у 

односу на 

2018. год. 

50.000 30.000 2.000 2.000 2.000 6.000 8.000 8.000 8.000 24.000 Општина 511100 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности  
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

М 2.3.1.7 
Субвенције 

спортских 

оранизација 
кроз грантове 

и додјелу 

бесплатних 
термина 

 (2019-2023) 

До краја 2023. 
год.организова

но најмање 30 

спортских 
манифестација 

међународног  

националног и 
регионалног 

карактера уз 

подршку 
општине  

2.250.000 1.350.000 450.000 450.000 450.000 1.350.000 0     0 

ЈУ 

''Спортска 
дворана'' 

Лакташи 

412000 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.2.1 

Реконструкциј

а 

мултифункцио

налне сале у 
ЈУ „Центар за 

културу и 

образовање“ 
(2019–2021) 

До краја 2021. 

повећан број 

посјетилаца ЈУ 

Центра за 

културу и 
образовање за 

30% у односу 

на 2018. год. 

250.000 250.000   138.500 100.000 238.500 11.500     11.500 

ЈУ "Центар 
за културу и 

образовање" 

Лакташи 

415200 

Одсјек за 

локални 

развој и 
људске 

ресурсе 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

М 2.3.2.2  

Подршка 

промоцији и 
развоју 

културних 

манифестација 

подручју 

општине 
Лакташи 

(2019-2023) 

До краја 2023. 

године 

развијене 
најмање 3 

културне 

манифестације 

на подручју 

оштине 
Лакташи 

150.000 90.000 20.000 20.000 20.000 60.000 10.000 10.000 10.000 30.000 

ЈУ "Центар 

за културу и 

образовање" 

Лакташи 

412900 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

М 2.3.2.3 

Повезивање 
свих 

релевантних 

субјеката с 
циљем 

обједињавања 

културно-
историјске и 

археолошке 

грађе 
 (2019-2023) 

До краја 2023. 

год. најмање 2 
културно-

историјска и 

археолошка 
садржаја 

уврштена у 

културну 
понуду 

10.000 6.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 ЈУ ТООЛ 415200 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности  
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.3.1  
Санација и 

изградња 

друштвених 
домова у МЗ 

Трн и МЗ 

Лакташи  
(2020–2023) 

До краја 2023. 
год. повећан 

број догађаја у 

друштвеним 
домовима у 

МЗ Трн и 

Лакташи  за 
50% у односу 

на 2018. год. 

До краја 2023. 
повећан број 

грађана који 

имају директну 

корист од 

санираних 

објеката за 
50% у односу 

на 2018. год. 

До краја 2023. 
год. повећана 

доступност 

културних 
садржаја  за 

особе с 

инвалидитетом 
за 100% у 

односу на 
2018. год. 

300.000 120.000   45.000 45.000 90.000 0 15.000 15.000 30.000 Општина 511200 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.3.2  

Изградња 

Друштвеног 
дома са 

мултифукцион

алним тргом у 
Слатини  

(2020–2023) 

До краја 2023. 

год. повећан 

број 
друштвених 

догађаја у 

Слатини за 
100% у односу 

на 2018. год.  

До краја 2023. 
год. повећан 

број локалних 

произвођача 
који тргују на 

локалној 

пијаци за 100% 
у односу на 

2018. год. 

  

1.000.000 400.000   150.000 150.000 300.000 0 50.000 50.000 100.000 Општина 511200 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.3.3  
Изградња и 

опремање 

дјечијих 
игралишта 

(2019–2023) 

До краја 2023. 
године 

повећан 

обухват дјеце 
узраста до 10 

година која 

активно и 
квалитетно 

проводе 

слободно 
вријеме за 60%  

у односу на 

2018. год 

100.000 60.000 12.000 12.000 12.000 36.000 8.000 8.000 8.000 24.000 Општина 511100 

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.3.4 

Укључивање 

жена и младих 
у процесе 

друштвеног 

развоја на 
подручју 

општине 

Лакташи 
(2019-2021) 

До краја 2021. 

год. за 15% 

повећан број 
активно 

укључених 

жена и младих, 
у односу на 

2018. год. у 

пројекте 
невладиних 

организација 

који су 
имплементира

ни на  

подручју 
циљних 

мјесних 

заједница 

10.000 10.000 10.000 
  

10.000 0 
  

0 Општина 415200 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

П 2.3.3.5 

Подршка 

реализацији 
програма за 

младе и раду 

локалног 
волонтерског 

сервиса  

(2019-2021) 

До краја 2021. 

повећан број  

регистрованих 
младих у ЛВС 

бази за 20% у 

односу на 
2018; До краја 

2021. повећан 

број 
организованих 

волонтерских 

акција у 
руралном 

подручју 

општине за 
100% у односу 

на 2018. 

15.000 15.000   12.000   12.000 0 3.000   3.000 УГ ЦДМПЛ 415200 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.3

 

М 2.3.3.6 
Суфинансирањ

е одобрених 

пројеката НВО 
сектора који су 

у складу са 

Стратегијом до 
20% 

вриједности 

пројекта 
 (2019-2023) 

До краја 2023. 
год. 

реализовано 

више од 70% 
стратешких 

пројеката који 

су предвиђени 
у сарадњи са 

НВО сектором 

50.000 30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0     0 Општина 415200 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.4

 

П 2.4.1.1  

Мобилност 

пацијената у 

Дому здравља 

Лакташи 
 (2019–2020) 

До краја 2023. 

год. пацијенти 

са повредама 

екстремитета, 

старија лица и 
пацијенти  са 

одређеним 

степеном 
инвалидитета 

самостално 

(без туђе 
асистенције) 

користе услуге 

РТГ 
дијагностике у 

Дому здравља   

120.000 120.000   90.000   90.000 0 30.000   30.000 

 ЈЗУ Дом 
здравља ''Др 

Младен 

Стојановић'' 
Лакташи 

415200    

и 
средст

ва ЈЗУ 

Дом 
здрављ

а ''Др 

Младе
н 

Стојан

овић'' 
Лакта

ши 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.4

 

П 2.4.1.2  
Изградња 

амбуланте 

породичне 
медицине  и 

набавка 

опреме у 
Слатини  

(2019-2020) 

До краја 2020. 
год. повећан 

број основних 

и 
стоматолошки

х прегледа за 

15% 

150.000 150.000   100.000   100.000 0 50.000   50.000 

 ЈЗУ Дом 

здравља ''Др 
Младен 

Стојановић'' 

Лакташи 

513100           
511700           

415200 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.4

 

П 2.4.2.1 

Центар за 
пружање 

услуга за његу 

у кући 
 (2019–2021) 

До краја 2021. 

год. услугама 
Центра 

обухваћено 

минимално 20 
корисника 

годишње  

100.000 100.000 20.000 40.000 40.000 100.000 0     0 

ЈУ ''Центар 

за социјални 
рад'' 

Лакташи 

415200                       

и 
средст

ва ЈУ 

''Цента
р за 

соција

лни 
рад'' 

Лак. 

Одјељење за 

привреду и 
друштвене 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е

К
 2

.4
 П 2.4.2.2 

Успостава 

вишенамјенско

До краја 2022. 
године 

најмање 20 

50.000 50.000   10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 30.000 
ЈУ ''Центар 

за социјални 

рад'' 

415200                       
и 

средст

Одјељење за 
привреду и 

друштвене 
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г Дневног 
центра за особе 

са 

потешкоћама у 
развоју  

(2020-2022) 

особа са 
тешкоћама у 

развоју 

користи услуге 
Дневног 

центра 

Лакташи ва ЈУ 
''Цента

р за 

соција
лни 

рад'' 

Лак. 

дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.4

 

П 2.4.2.3. 

Промоција 

хранитељства 
(2020-2023) 

До краја 2022. 

год. 

информисано 
10.000 

становника  

До краја 2023. 

год. повећан 

број 

хранитељских 
породица за 

20% у односу 

на 2018. год. 
До краја 2023. 

год. смањено 

институционла
но збрињавање 

дјеце за 20% у 

односу на 
2018. год. 

25.000 25.000   2.500   2.500 2.500 12.500 7.500 22.500 

ЈУ ''Центар 

за социјални 

рад'' 
Лакташи 

415200                       

и 
средст

ва ЈУ 

''Цента
р за 

соција

лни 
рад'' 

Лакта

ши 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 
дјелатности  

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.5

 

П 2.5.1.1  

Реконструкциј
а постојеће 

саобраћајне 

инфраструктур
е (2019 – 2020) 

До краја 2020. 

скраћено 
вријеме 

путовања за 

станов. МЗ 
Трн, 

Клашнице, 

Алекесићи 
према центру 

Лакташа и 

сусједним 
насељима за 

30% у односу 

на 2018.  
До краја 2020. 

најмање 2.000 

станов.свакодн
евно користи 

реконст. 

саобраћајнице  

1.200.000 1.200.000   600.000   600.000 0 600.000   600.000 Општина 511100 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.5

 

П 2.5.1.2  
Изградња 

тротоара и 

расвјете од 
Лакташа до 

центра насеља 

Петошевци 
(2019-2023) 

До краја 2023. 
најмање 2.000 

становника 

свакодневно 
користи 

тротоар  

80.000 80.000     30.000 30.000 0   50.000 50.000 Општина 511100 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.5

 

П 2.5.1.3 

Изградња 
тротоара од 

моста у 

Клашницама 

до друштвеног 

дома у 

Чардачанима 
(2019–2020. 

година) 

До краја 2020. 

год. најмање 
2.000 

становника 

свакодневно 

користи 

тротоар  

До краја 2020. 
год. смањен 

број 

саобраћајних 
несрећа на 

релацији 

Клашнице – 
Чардачани за 

20% у односу 

на 2018. год. 

300.000 300.000   30.000   30.000 0 270.000   270.000 

Општина и 

ЈП Путеви 

Републике 
Српске 

415200 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.5

 

П 2.5.1.4 
Изградња 

моста на 
ријеци 

Вукешници“ 

(2019) 

До краја 2019. 
год. скраћено 

вријеме 
путовања за 

мјештане 

насеља 
Кадињани и 

Ћетојевићи 

који користе  
мост на ријеци 

Вукешници за 

30 минута у 
односу на 

2018. год. 

До краја 2019. 
год. најмање 

2.000 

становника 
свакодневно 

користи мост  

40.000 40.000 40.000     40.000 0     0 Општина 511100 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 
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С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.5

 

П 2.5.1.5 
Изградња 

кружног тока у 

насељу Трн 
код кафе бара 

''Скандал'' 

(2020–2021) 

До краја 2021. 
год.скраћено 

просјечно 

вријеме 
задржавања 

возила 

приликом 
искључења са 

брзе цесте  и 

укључења на 
„стари пут“ у 

Трну за 50% у 

односу на 

2018. год. 

300.000 300.000   150.000 150.000 300.000 0     0 Општина 
511100            
415200 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.5

 

П 2.5.1.6 

Реконструкциј
а путног 

правца 

Косјерово-
Мрчевци“ 

(2020–2023) 

До краја 2023. 

год.скраћено 
просјечно 

вријеме 

путовања 
реконструисан

ом дионицом 

путног правца 
за 30% у 

односу на 

2018. год. 

2.000.000 800.000   100.000 100.000 200.000 0 300.000 300.000 600.000 Општина 511100 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Ц

2
/С

Е
К

 2
.5

 

П 2.5.1.7 

Изградња 

кружне 
раскрснице са 

реконструкциј

ом дијела 
магистралног 

пута М16 

Бањалука-
Градишка у 

Лакташима 

(2019-2020) 

До краја 2020. 

год. просјечно 

задржавање на 
главној 

раскрсници у 

Лакташима 
скраћено за 

50% у односу 

2018. год. 

1.100.000 1.100.000 100.000     100.000 0 1.000.000   1.000.000 

ЈП Путеви 

Републике 

Српске 

415200                       

и 

средст
ва ЈП 

Путев

и РС 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 
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С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.1

 

П 3.1.1.1  
Оспособљавањ

е и техничко 

опремање 
комуналног 

предузећа за 

селективно 
прикупљање и 

рециклажу 

отпада и 
организовање 

кампање за 

јачање 

свијести 

становништва 

о правилном 
управљању 

отпадом  

(2019–2023) 

До краја 2023. 
год.количина 

издвојеног 

рециклажног 
отпада 

повећана на 

200 тона 
годишње  

350.000 262.500 20.000 20.000 20.000 60.000 60.000 70.000 72.500 202.500 

КП 

''Комуналац'' 
а.д. Лакташи 

415200                       

и 
средст

ва КП 

''Кому
налац'' 

а.д. 

Лакта

ши 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.2

 

П 3.1.1.2 

Организовање 

кампање за 
јачање 

свијести 

становништва 
о правилном 

управљању 

отпадом  
(2019–2023) 

До краја 2023. 

год. повећан 

број корисника 
који активно 

учествују у 

раздвајању 
рецикажног 

отпада за око 

60% у односу 
на 2018. год. 

10.000 6.000 2.000 2.000 2.000 6.000 0     0 
КП 

''Комуналац'' 

а.д. Лакташи 

415200 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.1

 

П 3.1.1.3  

Израда Плана 
управљања 

отпадом 

 (2019–2020) 

До краја 2020. 

год.дефинисан
и носиоци 

активности у 

систему 
управљања 

отпадом 

До краја 2020. 
год.дефинисан

и извори 

финансирања 
за реализацију 

Плана 

управљања 
отпадом 

5.000 5.000 5.000     5.000 0     0 Општина 412700 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 
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С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.2

 

П 3.2.1.1  
Реконструкциј

а, изградња и 

санација 
водоводног 

система, 

јачање 
капацитета 

водоводног 

система у 
циљу смањења 

губитака 

(2019-2023) 

До краја 2023. 
год. повећан 

број корисника 

снабдијевања 
водом са 

јавног 

водовода са 
хигијенски и 

здравствено 

исправном 
водом за пиће 

за 10% у 

односу на 

2018. год. 

До краја 2023. 

год.повећани 
капацитети 

изворишта 

питке воде за 
20 л/с у односу 

на 2018. год. 

Успостављено 
минимално 30 

подручја 

окружних 
мјерења 

2.000.000 1.560.000 52.000 52.000 52.000 156.000 0 700.000 704.000 1.404.000 

КП 

"Будућност" 

а.д. Лакташи 

511100 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.2

 

П 3.2.1.2  

Увезивање 
водоводних 

система на 

подручју 
општине 

Лакташи у 

прстен, 
односно 

спајање 

водоводних 
система  

(2019–2023)  

До краја 2023. 

год.остварене 
уштеде у 

куповини воде 

на подручју 
Слатине за 

30% у односу 

на 2018. год. 
Обезбијеђено 

континуирано 

и поуздано 
водоснадбијев

ање за 

кориснике 
јавног 

водоводног 

система у 
количини од 

150 

литара/становн
ику по дану до 

2023. год. 

1.500.000 900.000 30.000 30.000 30.000 90.000 0 400.000 410.000 810.000 

КП 

"Будућност" 

а.д. Лакташи 

511100 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 
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С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 

П 3.2.1.3  
Пројектовање 

и 

реконструкција 
канализационе 

мреже 

 (2020–2023)  

До краја 2023. 
год.најмање 30 

нових 

корисника 
годишње се 

прикључује на 

канализациону 
мрежу 

100.000 100.000 0 20.000 20.000 40.000 0 30.000 30.000 60.000 

КП 

"Будућност" 

а.д. Лакташи 

511101 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 П 3.3.1.1  

Реконструкциј
а котловнице у 

објекту 

Општине  

(2019-2020) 

До краја 2020. 

год.смањен 
број прекида у 

снабдијевању 

гријањем за 

50% у односу 

на 2018. год. 

150.000 150.000 75.000 75.000   150.000 0     0 

КП 

"Будућност" 

а.д. Лакташи 

415200 

Служба  за 

заједничке 

послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 

П 3.3.1.2  

Реконструкциј
а и провођење 

мјера 

енергетске 
ефикасности 

на школским 

објектима у 
Трну, 

Друговићима, 

Бошковићима 

и 

Кришковцима 
и на објекту 

дјечијег вртића 

у Лакташима 
(2019-2023) 

До краја 2023. 

год.смањена 
потрошња 

електричне 

енергије у 
школским 

објектима за 

20% у односу 
на 2018. 

годину  

До краја 2023. 

год.смањена 

потрошња 
топлотне 

енергије у 

школским 
објектима за 

20% у односу 

на 2018. год. 

880.000 528.000 52.800 52.800 52.800 158.400 123.200 123.200 123.200 369.600 Општина 415200 

Одјељење за 

стамбено-
комуналне 

послове 
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С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 

П 3.3.1.3  
Реконструкциј

а и повећање 

енергетске 
ефикасности 

амбуланте 

породичне 
медицине и 

ЦБР центра у 

Трну  (2019) 

До краја 2019. 
смањена 

потрошња 

ел.енергије у 
објекту 

Амбуланте и 

ЦБР центра за 
20% у односу 

на 2018; До 

краја 2019. 
смањена 

потрошња 

енергената за 

загријавање 

објекта 

Амбуланте и 
ЦБР центра за 

30% у односу 

на 2018.  

80.000 80.000 24.000     24.000 56.000     56.000 

 ЈЗУ Дом 

здравља ''Др 

Младен 
Стојановић'' 

Лакташи 

415200                       
и 

средст

ва ЈЗУ 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 

П 3.3.1.4  

Замјена 

столарије и 
обнова фасаде 

на централним 

зградама Дома 

здравља  

(2019–2020) 

До краја 2020. 

смањена 

потрошња 
електричне 

енергије у обје 

зграде Дома 

здравља за 

20% у односу 

на 2018; До 
краја 2020. 

смањена 

потрошња 
енергената за 

загријавање 

обје зграде 
Дома здравља 

за 30% у 

односу на 
2018.  

150.000 150.000   45.000   45.000 0 105.000   105.000 

 ЈЗУ Дом 

здравља ''Др 
Младен 

Стојановић'' 

Лакташи 

415200                       

и 

средст
ва ЈЗУ 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 

П 3.3.1.5 

Изградња и 
реконструкција 

јавне расвјете 

(2019-2023) 

До краја 2023. 

смањена 
потрошња 

елек. енер. по 

основу јавне 
расвете за 20% 

у односу на 

2018. 

1.400.000 840.000 80.000 80.000 80.000 240.000 200.000 200.000 200.000 600.000 Општина 511100 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 
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С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 

П 3.3.1.6 
Производња 

електричне 

енергије из 
обновљивих 

извора и 

провођење 
мјера 

енергетске 

ефикасности за 
потребе јавних 

објеката  

(2019-2022) 

До краја 2022. 
године јавни 

објекти на 

којима су 
постављени 

соларни 

панели 
производе 

најмање 20% 

електричне 
енергије за 

своје потребе 

1.144.900 915.920   60.000 60.000 120.000 0 397.500 398.420 795.920 Општина 
511200          

415200 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.3

 

П 3.3.1.7 

Едукација и 

јачање 
свијести о 

примјени мјера 

ЕЕ и ОИЕ код 
становништва 

(2019-2023) 

До краја 2023.  

више од 20% 

анкетираних 
грађана 

изјавило да 

примјењује 
мјере ЕЕ и 

ОИЕ 

10.000 6.000       0 2.000 2.000 2.000 6.000 Општина 

Средст

ва 
МПУГ

Е РС и 

др.дон
атори 

Одјељење за 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.4

 

П 3.4.1.1  

Изградња 

новог 
Ватрогасног 

дома и набавка 

опреме и 
средстава за 

заштиту и 

спасавање 
(2019-2021) 

До краја 2021. 

повећана 

просјечна 
брзина 

интервенције 

ватрогасаца за 
30% у односу 

на 2018. 

1.560.000 1.360.000 150.000 150.000 150.000 450.000 0 460.000 450.000 910.000 

Добровољно 

ватрогасно 

друштво 
Лакташи 

415200                       

и 

средст

ва 

ДВД-а 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.4

 

П 3.4.1.2  

Изградња 

обалоутврда на 
ријеци Врбас и 

главним 

притокама  
(2019–2023) 

До краја 2023. 

смањен број 

случајева 
плављења 

стамбених, 

пословних и 
привредних 

објеката, 

пољопривредн
ог, шумског 

земљишта и 

обала од 
ерозије за 30% 

у односу на 

период 2014–
2018. 

2.000.000 1.200.000 138.000 200.000 200.000 538.000 436.000 126.000 100.000 662.000 Општина 513200 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 
дјелатности 
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С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.4

 

П 3.4.2.1 
Израда 

Урбанистичког 

плана за шире 
урбано 

подручје 

градског 
насеља 

Лакташи 

(2019-2021) 

До краја 2021. 
год. повећана 

покривеност 

просторном-
планском 

документацијо

м за 5% у 
односу на 

2018. год. 

80.000 80.000   20.000 20.000 40.000 0 20.000 20.000 40.000 Општина 511700 

Одјељење за 

просторно 
уређење  

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.4

 

М 3.4.2.2 

Израда и 

ревизија 

приоритетних 

регулационих 

планова 
 (2019-2023) 

До краја 2023. 

год. број 

захтјева за 

градњом на 

подручју које 

покривају 
регулациони 

планови већи 

за 25% у 
односу на 

2018. год. 

420.000 360.000 125.000 120.000 115.000 360.000 0     0 Општина 511700 

Одјељење за 

просторно 
уређење  

С
Ц

3
/С

Е
К

 3
.4

 

М 3.4.2.3 

Сађење 
дрвореда и 

уређење 

зелених 

површина у 

урбаним 
подручјима 

општине 

(2019-2023) 

Успостављен 

механизам за 
редовно 

одржавање 

зелених 

површина 
25.000 15.000 5.000 5.000 5.000 15.000 0     0 

КП 

"Комуналац" 

а.д. Лакташи 

412800 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

У К У П Н О: 
  

35.695.170 24.592.390 1.854.150 3.833.634 2.765.720 8.453.504 3.346.397 7.499.979 5.292.510 16.138.886 
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4.2. План организационих и људских капацитета за имплементацију, праћење 

и вредновање стратегије 

 

Плaн oргaнизaциoних и институциoнaлних кaпaцитeтa зa успjeшну 

имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje изрaђeн je нa oснoву зaкључaкa кojи су прoизaшли кao 

рeзултaт aнaлизe кojу je спрoвeo Општински рaзвojни тим у oквиру прoцeсa рeвизиje 

Стрaтeгиje рaзвoja a нa бaзи прeпoрукa зa пoбoљшaњa кoja су дeфинисaнa у oквиру 

aктивнoсти „ILDP“ прojeктa, тe прeпoрукa срeдњoрoчнe eвaлуaциje Стратегије развоја 

општине Лакташи. 

 

Прeглeд пoстojeћих кaпaцитeтa зa имплeмeнтaциjу стрaтeгиje 

 

Процјеном капацитета за управљање развојем Општине Лакташи 2013. године, 

утврђено је да је Општина од 2007. године стицала искуство везано за процесе планирања 

и имплементације развојних стратегија, јер је тада започела имплементација Стратегије 

развоја општине Лакташи за период 2007-2015. Том Стратегијом било је предвиђено 

успостављање и оспособљавање посебне канцеларије за развој. До њеног формирања 

дошло је 2011. године, када је успостављена Kанцеларија за локални економски развој и 

контролу квалитета, одговорна директно Начелнику општине, уз знатно ангажовање 

Замјеника начелника општине. У току 2013. године дошло је до премјештања послова који 

се односе на контролу квалитета у Kабинет начелника, а затим је јединица за управљање 

развојем позиционирана у Одсјеку за локални развој и људске ресурсе. Према томе, 

функцију јединице за управљање развојем у Општини Лакташи врши Одсјек за локални 

развој и људске ресурсе, као самостална организациона јединица која ради, између 

осталог, на пословима: осмишљавања, аплицирања, праћења и реализације пројеката, 

развоја и одржавања информационог система, израде стратешких развојних докумената, 

припремања извјештаја и анализе остварења планова Општинске управе, представљања 

инвестиционих могућности потенцијалним инвеститорима, управљања људским 

ресурсима, одржавања и унапређења информационог система, као и на осталим пословима 

који су му дати у надлежност.  

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Лакташи који је 25.05.2017. године усклађен са Законом о локалној 

самоуправи, Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе и Уредбом о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних 

мјеста у градској, односно Општинској управи, у Одсјеку су запослене три особе на 

пословима развоја и стратешког планирања: шеф Одсјека, самостални стручни сарадник 

за управљање развојем и европске интеграције и самостални стручни сарадник за 

економски развој и инвестиције. У Одсјеку су систематизована још три, а од тога 

попуњена два радна мјеста, а то су: самостални стручни сарадник за људске ресурсе и 

стручни сарадник–администатор информационог система. Радно мјесто које је упражњено 

је виши стручни сарадник-координатор информациног система. Процјењује се да су 

постојећи капацитети Одсјека адекватни за успјешну имплементацију Стратегије. 

Подршку тиму пружа Тим  за  мониторинг  успостављених   процеса  управљања  

локалним развојем општине Лакташи, који се састоји од представника различитих ресора 
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из управе и који је задужен за квартални преглед напретка у процесима управљања 

локалним развојем, као и за квартално извјештавање Начелнику општине и ILDP-у. Тим 

такође у сарадњи са ILDP тимом, врши годишњу процјену остварења стања функција 

управљања локалним развојем. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста, у описима послова 

појединих службеника свих организационих јединица, на које се директно или 

индиректно односе стратешки пројекти и мјере, дефинисани су и послови сарадње са 

Одсјеком. Основне функције планирања, праћења и вредновања развоја су укључене и у 

описе послова кључних руководилаца Општине. Општинске службе партиципирају у 

процесима имплементације и операционализације Стратегије поступајући по захтјевима за 

траженим информацијама и подацима. Нa oвaj нaчин je Прaвилникoм o организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе општине Лакташи пoдржaн рaд Одсјека 

зa локални развој и људске ресурсе, тe oсигурaнa укључeнoст свих oстaлих одјељења и 

одсјека у прoцeсимa изрaдe и прaћeњa дoкумeнaтa вeзaних зa лoкaлни интeгрaлни рaзвoj. 

Што се тиче капацитета у службама, настоји се кроз процесе обука за управљање 

пројектним циклусом и стратешко планирање укључити што више актера из различитих 

служби. 

Усвајањем ППВИ процедуре, односно Правилника о планирању, праћењу и 

вредновању годишњег рада и извјештавању у Општини Лакташи, у децембру 2018. 

године, те доношењем календара кључних активности ЈУРА-е, на почетку сваке године, 

обезбијеђује се системско управљање развојем, те јачају системи за одговорно бављење 

развојем и досљедно поштовање рокова за све фазе процеса, а кључну улoгу у 

имплeмeнтaциjи, прaћeњу и врeднoвaњу Стрaтeгиje имajу: 

 

Нaчeлник oпштинe крoз jaснo успoстaвљaњe мeхaнизaмa и дeфинисање 

oдгoвoрнoсти служби у пoглeду имплeмeнтaциje диjeлoвa Стрaтeгиje из њихoвe 

нaдлeжнoсти тe oсигурaвaњa њихoвe кooрдинaциje. 

Скупштина општине кojа рaзмaтрa Информацију o рeaлизaциjи стрaтeшких 

дoкумeнaтa општине, укључуjући и Рeвидовану интeгрирaну Стрaтeгиjу рaзвoja кao 

вoдeћи стрaтeшки дoкумeнт кojи je oснoвa зa крeирaњe и усвajaњe свих oстaлих рaзвojних 

пoлитикa Општине. 

Jeдиницa зa упрaвљaњe рaзвojeм (JУРA). Кao тaквa, JУРA сe eкспeртнo бaви 

изрaдoм и имплeмeнтaциjoм Стрaтeгиje рaзвoja oпштине кao цjeлинe, зaтим иницирa, 

кooрдинирa и oлaкшaвa интeрну и eкстeрну кooрдинaциjу aктивнoсти свих aктeрa oд 

прoмoциje, припрeмe и иницирaњa прojeкaтa, извoђeњa, прaћeњa, извjeштaвaњa дo 

иницирaњa и aжурирaњa Стрaтeгиje тe пeрмaнeнтнoг прaћeњa мoгућих извoрa 

финaнцирaњa  нa свим нивоима. 

Oпштински рaзвojни тим (OРT) чиjи je зaдaтaк дa учествује у прoцeсу плaнирaњa 

нa oпштинскoм нивoу и да прaти имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje рaзвoja тe учeствуje у изрaди 

гoдишњeг плaнa имплeмeнтaциje и извjeштајa o рeaлизaциjи Стрaтeгиje, кojeг JУРA 

пoднoси Нaчeлнику, oднoснo Скупштини општине нa усвajaњe. OРT je сaстaвљeн oд 

прeдстaвникa: oпштинских служби, jaвних устaнoвa и пoдузeћa тe прeдстaвникa 

нeвлaдинoг сeктoрa и приврeднoг сeктoрa. 
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Тим  за  мониторинг  процеса  управљања  локалним развојем општине 

Лакташи, који се састоји од представника различитих ресора из управе и који је задужен 

за квартални преглед напретка у провођењу обавеза дефинисаних Протоколом о сарадњи 

између Општине Лакташи и Пројекта интегрисаног локалног развоја („ILDP III“), као и за 

квартално извјештавање Начелнику општине и „ILDP“-у. Тим такође у сарадњи са „ILDP“ 

тимом, врши годишњу процјену остварења стања функција управљања локалним 

развојем. 

Пaртнeрскa групa, сaстaвљeнa oд кључних aктeрa лoкaлнoг рaзвoja, кoja кao 

кoнзултaтивнo тиjeлo учeствуje у прoцeсу плaнирaњa, рeвидирaњa и прaћeњa 

имплeмeнтaциje Стрaтeгиje. 

Кoмисиja зa привреду и развој општине Лакташи кoja разматра актуелна 

питања, прати и анализира стање и проблематику из области привреде и стратешког 

развоја Општине, разматра пројекте из области привреде, дефинисане Стратегијом развоја 

и прати њихово спровођење, те предлаже мјере и активности којима се подстиче 

економски развој Општине. Кoмисиja je сaчињeнa oд прeдстaвникa општинске 

aдминистрaциje, општинских одборника, лoкaлних приврeдникa и прeдстaвникa 

нeвлaдинoг сeктoрa. 

 

Пoтрeбe зa унaпрeђeњeм приступa упрaвљaњу рaзвojeм 

 

У прoтeклoм срeдњoрoчнoм пeриoду мeђусoбнa кoмуникaциja и рaзмjeнa 

инфoрмaциja и искустaвa вeзaних зa Стрaтeгиjу измeђу пojeдиних општинских служби je 

билa нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Ипaк, у циљу кoнтинуирaнoг пoбoљшaњa упрaвљaњa 

лoкaлним рaзвojeм, Општински рaзвojни тим сe нa рaдиoници тoкoм изрaдe ревидоване 

Стрaтeгиje рaзвoja општине Лакташи усаглaсиo сa сљeдeћим приjeдлoзимa и прeпoрукaмa, 

кojи су прoизaшли из срeдњoрoчнe eвaлуaциje имплeмeнтaциje стрaтeгиje развоја општине 

Лакташи: 

 Систематски приступ стратешком планирању и имплементацији Стратегије 

локалног развоја дјелимично је заживио у свакодневној пракси општинских 

управних органа и шире локалне заједнице. Оцјена „дјелимично“ стоји из разлога 

што већина запослених у управи подразумијева да стратешко планирање и 

имплементација Стратегије искључиво припадају ЈУРА-и (Одсјеку за локални 

развој и људске ресурсе), а руководиоци општинских одјељења и одсјека 

достављају тражене информације само по захтјеву ЈУРА-е, а не по успостављеном 

аутоматизму. За побољшање система управљања развојем препоручује се сљедеће:  

 Одржавати јединствену базу података о имплементацији пројеката (АПИС) 

и даље јачати системе за праћење пројектних активности, дефинисаних 

индикатора у Стратегији (укључујући податке о излазним резултатима, 

исходима и утицајима) и макро индикатора локалног развоја, 

 Наставити детаљно праћење финансијских информација о пројектима, како 

би се водила уредна евиденција о свим изворима финансирања и висини 

уложених фондова, чак и када донатори не реализују донације путем 

Општинског буџета, 
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 Јачати институционалне канале за интерну комуникацију између одјељења и 

запослених у управи. Нарочито је важно успоставити системе за редовну 

размјену информација о имплементацији стратешких пројеката између свих 

ресорних одјељења и ЈУРА-е, како би база података о имплементацији 

Стратегије била ажурна у било ком моменту, 

 Диверсификовати и ојачати постојеће канале за екстерну комуникацију. У 

комуникацији према социо-економским актерима представници Општине 

требају интензивирати објављивање информација о стратешким циљевима и 

пројектима и ојачати улогу локалног партнерства у праћењу имплементације 

Стратегије. Према организацијама цивилног друштва и институцијама, које 

су од значаја за поједина развојна питања, потребно је развити посебне 

канале комуникације и укључивати их у консултације и праћење пројеката, 

 Наставити добру праксу израде годишњих извјештаја о реализацији 

Стратегије, који се презентују члановима Привредног савјета и 

одборницима, а затим усвајају на Скупштини општине. Информације из 

годишњих извјештаја треба користити за одлучивање о даљем току 

реализације појединачних пројеката и Стратегије у цјелини, 

 У смислу рeaлизaциje прojeкaтa, Oпштинa je пoкaзaлa дoсљeднoст у рeaлизaциjи и 

прaћeњу тe врeднoвaњу прojeкaтних рeзултaтa тe je нeoпхoднo нaстaвити сa oвим 

прaксaмa. 

 

Финално врeднoвaњe имплeмeнтaциje рeвидирaнe стрaтeгиje рaзвoja извршићe сe 

сa истeкoм пeтoгoдишњeг рaзвojнoг пeриoдa, што ће  пoслужити и кao пoдлoгa зa нoви 

циклус стрaтeшкoг плaнирaњa.  

 

Прeглeд oснoвних aктивнoсти и oдгoвoрнoсти зa имплeмeнтaциjу Рeвидоване 

стрaтeгиje рaзвoja општине Лакташи 

 

Oснoвнe улoгe и oдгoвoрнoсти зa имплeмeнтaциjу, прaћeњe, врeднoвaњe и извjeштaвaњe 

Aктивнoсти
(*)

 Нaдлeжнoст (кo?) 

Дeфинисaњe приoритeтa зa нaрeдну 

гoдину нa oснoву стрaтeшкo-

прoгрaмских дoкумeнaтa и изрaдa 

Плaнa имплeмeнтaциje (1+2) 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

(шеф Одсјека за локални развој и људске ресурсе) 

Нoсиoци и учeсници у прoцeсу: 

Шeфoви нaдлeжних oдjeљeњa JЛС 

Кoлeгиjум нaчeлникa JЛС 

Oстaли службeници JУРA-е 

Припрeмa плaнoвa служби зa нaрeдну 

гoдину, укључуjући прojeктe из 

Стрaтeгиje рaзвoja и рeдoвнe пoслoвe 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeфoви нaдлeжних 

oдjeљeњa JЛС  

Нoсиoци и учeсници:  

Рукoвoдилaц JУРA-e (шеф Одсјека за локални развој и 

људске ресурсе) 

Припрeмa oбjeдињeнoг Гoдишњeг 

плaнa рaдa JЛС зa нaрeдну гoдину 

 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници у прoцeсу: Кoлeгиjум нaчeлникa 

JЛС 
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Укључивaњe стрaтeшких прojeкaтa и 

мjeрa у плaн буџeтa зa нaрeдну 

гoдину 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц 

Oдjeљeњa зa финaнсиje  

Нoсиoци и учeсници прoцeсa: 

Рукoвoдилaц JУРA-e 

Кoлeгиjум нaчeлникa JЛС 

Усклaђивaњe плaнoвa рaдa 

служби/oдjeљeњa и гoдишњeг плaнa 

JЛС сa усвojeним Буџeтoм зa нaрeдну 

гoдину 

 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници прoцeсa: Шeфoви нaдлeжних 

служби/oдjeљeњa  

Кoлeгиjум нaчeлникa JЛС 

Усвajaњe oбjeдињeнoг Гoдишњeг 

плaнa рaдa oпштинскe упрaвe зa 

нaрeдну гoдину 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Кoлeгиjум нaчeлникa 

JЛС 

Нoсиoци и учeсници у прoцeсу: Рукoвoдилaц  JУРA-e 

Припрeмa кaлeндaрa зa прaћeњe 

рeaлизaциje Гoдишњeг плaнa JЛС 

 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa:  

Рукoвoдилaц JУРA-e  

Нoсиoци и учeсници прoцeсa: 

Oстaли службeници JУРA-a 

Рaзрaдa прojeкaтa  Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници прoцeсa: Oстaли службeници 

JУРA-e/РT-a 

Нaдлeжнa oдjeљeњa  

Прaћeњe eкстeрних извoрa 

финaнсирaњa 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници прoцeсa:  

Нaдлeжнa oдjeљeњa 

Oстaли службeници JУРA-e/РT-a 

Прaћeњe прoвoђeњa Плaнa 

имплeмeнтaциje стрaтeгиje 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници прoцeсa:  

Oстaли службeници JУРA-e/РT-a 

Шeфoви oдjeљeњa 

Прaћeњe имплeмeнтaциje и изрaдa 

извjeштaja o рeaлизaциjи гoдишњих 

плaнoвa рaдa служби 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeфoви oдjeљeњa  

Нoсиoци и учeсници прoцeсa: 

Кoлeгиjум нaчeлникa JЛС 

Рукoвoдилaц JУРA-e 

Oстaли службeници JУРA-e/РT-a 

Укључивaњe Пaртнeрскe групe у 

прaћeњe имплeмeнтaциje стрaтeгиje 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници у прoцeсу: 

Oстaли службeници JУРA-e/РT-a 

Пaртнeрскa групa/Oпштински рaзвojни тим 

Изрaдa Гoдишњeг извjeштaja o 

рeaлизaциjи стрaтeгиje рaзвoja 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници у прoцeсу: 

Oстaли службeници JУРA/РT 

Шeфoви oдjeљeњa 
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Припрeмa, рaзмaтрaњe и врeднoвaњe 

извjeштaja o рeaлизaциjи Гoдишњeг 

плaнa рaдa JЛС 

 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници прoцeсa: 

Шeфoви oдjeљeњa 

Кoлeгиjум нaчeлникa JЛС 

Усвajaњe и oбjaвљивaњe Гoдишњeг 

извjeштaja o рeaлизaциjи Гoдишњeг 

плaнa рaдa JЛС 

 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: 

Нaчeлник JЛС  

Нoсиoци и учeсници прoцeсa:  

Скупштинa oпштинe  

Oстaлe вaжнe aктивнoсти: 

 Рeдoвнo aжурирaњe weб стрaницe 

JЛС у дoмeну инфoрмaциja кoje сe 

oднoсe нa рaзвojнe aктивнoсти 

 Рeдoвни кoнтaкти сa вишим 

нивoимa влaсти 

 Успoстaвљaњe и унaприjeђeњe 

мeђуoпштинскe сaрaдњe 

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц JУРA-e 

Нoсиoци и учeсници: 

Oстaли службeници JУРA-e/РT-a 

 

Активности стратешког планирања и извјештавања се проводе у складу са 

роковима дефинисаним ППВИ процедуром и  Законом о буџетском систему. 



Лакташи, јун 2019. године 

5. ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1: Интегрисани преглед Стратегије локалног развоја Лакташа (за период 2019-2023) 

 

Веза са 

стратешким и 

секторским 

циљем и 

програмом 

 

Пројекат/мјера 

  
Укупни очекивани исход пројекта/мјере 

Извори финансирања 

Буџет 
Екстерни 

извори 
Укупно 

1. СТРАТЕШКИ 

ЦИЉ 

Изграђена конкурентна привредна структура која оптимално реализује кључне инвестиционе, пољопривредне и туристичке  

потенцијале уз равномјеран развој општине 

1.1. Секторски 

циљ 

Успостављено повољно пословно 

окружење са конкурентним МСП и 

развијеним предузетништвом  

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. године 

регистровано најмање 420 нових 

предузетника и 180 предузећа 

 До краја 2023. године најмање  

630 новозапослених у  

новорегистрованим и постојећим 

пословним субјектима 

 До краја 2023. године најмање 

500 новозапослених радника са 

подручја општине кроз 

реализоване инвестиције у 

пословним зонама уз аеродром и 

аутопут 

Индикатори 

секторског 

циља 

 Број нових предузетника 

и предузећа који су 

регистровани на подручју 

општине Лакташи 

 Број новозапослених у  

новорегистрованим и 

постојећим пословним 

субјектима 

 Број новозапослених у 

пословним зонама 

  ПРОГРАМ 1.1.1 Подршка развоју предузетништва 

 П
Р

О
Г

Р
А

М
 1

.1
.1

  П 1.1.1.1 Организовање обука за 

потенцијалне предузетнике 

 (2019-2021) 

- До краја 2021 године регистровано најмање 10 

нових предузетничких радњи као резултат 

организоване предузетничке обуке 

 

                

6.000  

                  

4.000  

 

10.000 

П 1.1.1.2 Стимулисање развоја 

предузетништва (женског, 

омладинског, социјалног) 2019–2023 

- До краја 2023. године регистровано најмање 20 

нових предузетничких дјелатности које су у 

власништву жена и лица млађих од 35 година 

30.000 50.000 80.000 
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П 1.1.1.3 Подршка бизнисима 

дијаспоре (2020-2021) 

- До краја 2021. године предузетници и привредни 

субјекти који послују са дијаспором увећали 

своје приходе за 10% у односу на 2019. годину  

- До краја 2021. године успостављено најмање 10 

бизниса у сарадњи са дијаспором 

21.000 7.000 28.000 

П 1.1.1.4 Формирање пословног 

инкубатора/бизнис центра и агенције 

за развој уз истовремено 

успостављање центра за обуке, развој 

и примјену нових технологија и 

развој производа (2019 – 2021) 

 

- До краја 2021. године предузетници и привредни 

субјекти увећали своје приходе за 30% од 

момента пријема у пословни инкубатор  

- До краја 2021. године у пословном 

инкубатору/бизнис центру послује минимално 

10 предузетника/привредника  

- До краја 2021. године минимално 50 

предузетника/привредника користе услуге 

Агенције 

100.000 700.000 800.000 

П 1.1.1.5 Едукација – Пут ка 

запослењу (2020-2022) 

- До краја 2022. године запослено најмање 30% 

младих који су прошли програм едукације 
1.500 1.500 3.000 

М 1.1.1.6 Субвенционисање каматне 

стопе на кредите привредних 

субјеката (2019 – 2023) 

- До краја 2023. године код привредних субјеката 

корисника субвенција реализовано 20% више 

инвестиција у односу на 2018. годину  

30.000 0 30.000 

М 1.1.1.7 Подршка увођењу 

стандарда квалитета (2019 – 2023) 

- До краја 2023. године у просјеку повећан 

приход субјеката који су увели стандарде 

квалитета за 10% у односу на стање прије 

увођења стандарда 

10.000 40.000 50.000 

 ПРОГРАМ 1.1.2 Подршка развоју пословних зона 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 1

.1
.2

 

П 1.1.2.1 Развој пословних зона уз 

аеродром, магистралне путеве и 

аутопут  

(2019-2023) 

- До краја 2023. године реализовано најмање пет 

инвестиције у пословним зонама вриједности од 

преко 2.000.000 КМ 

- До краја 2023. године остварено најмање 5 

партнерстава између инвеститора у пословним 

зонама и локалних предузећа и предузетника  

300.000 200.000 500.000 
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П 1.1.2.2 Развој регионалне Пословне 

зоне Александровац са концептом 

успостављања и развоја  Пословног 

парка Александровац (2019 – 2023) 

- До краја 2023. године у Пословној зони 

Александровац и Пословном парку 

Александровац послује најмање један већи 

инвеститор у прерађивачке капацитете и два у 

нове технологије 

- До краја 2023. године најмање 10 

новорегистрованих субјеката (по 5 предузећа и 

предузетника) у функцији подршке 

инвеститорима у зону  

- До краја 2023. године остварено најмање 

3.000.000 КМ приватних инвестиција у изградњу 

објеката у оквиру пословне зоне/парка 

300.000 1.700.000 2.000.000 

1.2. Секторски 

циљ 

Развијена, продуктивна, конкурентна 

и тржишно орјентисана 

пољопривредна производња 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. године повећан 

укупан приход у 

пољопривредној производњи за 

најмање 10% у односу на 2018. 

годину 

 До краја 2023. године повећан 

број регистрованих 

пољопривредних газдинстава за 

најмање 10% у односу на 2018. 

годину 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1: Укупан приход у 

пољопривредној производњи 

Индикатор 2: Број 

регистрованих пољопривредних 

газдинстава 

 ПРОГРАМ 1.2.1. Подршка развоју пољопривреде 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

П
Р

О
Г

Р
А

М
 1

.2
.1

 

П 1.2.1.1 Подршка пластеничкој 

производњи (2019 – 2023) 

- До краја 2023. године у просјеку повећани 

приходи по члану домаћинства за минимално 50 

КМ на мјесечном нивоу код 100 домаћинстава 

корисника пројекта 

- До краја 2023. године регистровано 30 нових 

пољопривредних газдинстава 

140.000 800.000 940.000 

П 1.2.1.2 Изградња откупних 

капацитета за воће и поврће и 

повезивање понуде и тражње путем 

агро-берзе и електронске платформе 

(2019 – 2023) 

- До краја 2023. године најмање 50 локалних 

произвођача воћа и поврћа укључено у ланце 

снабдијевања кроз кооперантске уговоре;  

- До краја 2023. године путем Откупног центра 

реализовано више од 1 милион КМ промета воћа 

и поврћа 

163.000 1.467.000 1.630.000 
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П 1.2.1.3 Израда Плана 

пољопривреде, хране и руралног 

развоја (2019 – 2023) 

- До краја 2023. године усвојен План 

пољопривреде, хране и руралног развоја 

- До краја 2023. утврђен обим пољопривредне 

производње за тржиште понуде  

10.000 5.000 15.000 

П 1.2.1.4 Подршка успостављању 

органске и интегралне производње 

(2020 – 2021) 

- До краја 2021. године код учесника пројекта 

повећани приходи по члану домаћинства за 

минимално 50 КМ на мјесечном нивоу у односу 

на 2018. годину 

- До краја 2021. године повећана површина под 

засадом органске и интегралне производње за 

10% у односу на 2018. годину 

6.000 4.000 10.000 

П 1.2.1.5 Лакташка кућа (2019-2020) 

- До  краја 2020. године Лакташка кућа је 

финансијски самоодржива 

- До краја 2020. године повећани су приходи 

пољопривредних газдинстава који пласирају 

своје производе путем Лакташке куће за 20% у 

односу на 2018. годину 

- До краја 2020. године  50 локалних 

пољопривредних произвођача пласира своје 

производе у оквиру Лакташке куће 

10.000 23.000 33.000 

П 1.2.1.6 Уређење зелене тржнице у 

Лакташима (2019 – 2023) 

- До краја 2023. године повећани су приходи 

пољопривредних газдинстава који пласирају 

своје производе путем зелене тржнице за 20% у 

односу на 2018. годину 

- До краја 2023. године најмање 25 локалних 

пољопривредних произвођача пласира своје 

производе на изграђеној зеленој тржници у 

Лакташима 

160.000 40.000 200.000 
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П 1.2.1.7 Подршка развоју сточарства 

на подручја општине Лакташи (2019 

– 2023) 

- На основу изграђених капацитета корисници 

пројекта до краја 2023. године остварили право 

на  10% већи износ подстицаја од стране ЈЛС и 

Минстарства пољопривреде, шумарстава и 

водопривреде РС у односу на 2018. годину  

- До краја 2023. године у просјеку повећани 

приходи по члану домаћинства за минимално 

50 КМ на мјесечном нивоу код 25 

домаћинстава   

150.000 2.350.000 2.500.000 

М 1.2.1.8 Подршка повртарству, 

воћарству, виноградарству, 

пчеларству, подршка продаји 

поврћа, подизању засада воћа и 

винове лозе, одржање и повећање 

броја пчелињих друштава (2019– 

2023) 

- До краја 2023. године количина откупљеног 

поврћа и воћа износи најмање 3.000 тона 

годишње 

- До краја 2023. године број кошница пчелара који 

дјелују у оквиру удружења „Пчела“ повећан за 

50% у односу на 2018. годину 

- До краја 2023. године површина под виноградима 

повећана за најмање 30% у односу на 2018. 

годину 

- До краја 2023. године повећан број газдинстава 

који се баве производњом јагоде за 10% у односу 

на 2018. годину 

360.000 1.065.000 1.425.000 

 

М 1.2.1.9 Подршка изградњи мини 

погона за прераду пољопривредних 

производа (мини сиране, винарије, 

крафт пиваре, објекти за 

производњу и складиштење ракије, 

врцање и паковање меда) 2019-2023 

- До краја 2023. године повећан број газдинстава 

која имају мини погоне за прераду 

пољопривредних производа за најмање 50% у 

односу на 2018. годину 

40.000 110.000 150.000 

 

М 1.2.1.10 Субвенционисање каматне 

стопе на кредите пољопривредних 

произвођача (2019-2023) 

- До краја 2023. године код пољопривредних 

произвођача корисника субвенција реализовано 

20% више инвестиција у односу на 2018. годину 

15.000 0 15.000 
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1.3. Секторски 

циљ 

Остварен сталан раст у туризму и 

формирана цјеловита туристичка 

понуда општине Лакташи, а која је 

уклопљена у ширу туристичку 

понуду регије 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 Раст прихода у сектору туризма 

и угоститељства од најмање 

20% у 2023. у односу на 2018. 

годину 

 Раст броја запослених у сектору 

туризма и угоститељства од 

најмање 20% у 2023. у односу 

на 2018. годину 

 До краја 2023. године остварено 

повећање броја ноћења за 25% 

у односу на 2018. годину 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1: Висина прихода у 

сектору туризма и 

угоститељства 

Индикатор 2: Број запослених у 

сектору туризма и 

угоститељства 

Индикатор 3: Број остварених 

ноћења 

 ПРОГРАМ 1.3.1. Подршка развоју туризма 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 1

.3
.1

. 

П 1.3.1.1 Жупска кућа (2019–2021) 

- До краја 2021. године „Жупска кућа“ постала 

интегрални дио туристичке понуде општине 

Лакташи 

- До краја 2021. године евидентирано више од 

1.000 посјета Жупској етно кући 

90.000 210.000 300.000 

П 1.3.1.2 Обиљежавање и мапирање 

бициклистичких стаза „Laktasi 

discovery“ (2022–2023)
51

 

- До краја 2023. године евидентирано више од 25  

бициклистичких група које долазе у општину 

Лакташе из других градова или држава (домаћи 

и међународни посјетиоци)  

- До краја 2023. године за 30% повећан број 

учесника рекреативне бициклистичке трке МТБ 

маратона „Laktasi discover“ у односу на 2018. 

године 

5.586 22.344 27.930 

П 1.3.1.3 Развој заштићеног 

природног добра и туристичке 

дестинације "Резерват Старача"  

(2019–2021) 

- До краја 2021. године евидентирано за 30% више 

учесника спортско-риболовног догађаја 

„Ђурђевдански куп“ у односу на 2018. годину 

- До краја 2021. године повећан број посјетилаца 

резервата Старача за 50% у односу на 2018. год. 

31.770 127.080 158.850 

                                                           
51

 Због периода имплементације 2022-2023. година овај пројекат није уврштен у Оперативни трогодишњи план и индикативни финансијски оквир због чега се јавља 

разлика у броју пројеката наведених у овим документима. 
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- До краја 2021. повећан број издатих 

риболовачких дозвола за 10% у односу на 2018. 

П 1.3.1.4 Пјешачке стазе на 

територији општине Лакташи 

 (2019–2021) 

- До краја 2021. године пјешачке стазе на 

подручју Лакташа интегрисане у регионалну 

пјешачку руту од Бањалуке до Градишке у 

дужини од око 100 км 

- До краја 2021. године за 20% повећан број 

организованих пјешачких тура Планинарског 

друштва Козара у односу на 2018. годину 

30.000 4.000 34.000 

П 1.3.1.5 Допуна туристичке 

сигнализација с увођењем нових 

технологија (2019–2021) 

- До краја 2021. године просјечан боравак госта за 

2018. годину на подручју општине продужен на 

2,5 дана у односу на 1,9 дана колико је износио у 

2018. години  

15.684 62.736 78.420 

П 1.3.1.6 Развој сеоских 

домаћинстава на подручју општине 

Лакташи (2019–2021) 

- До краја 2021. године запослено 30 особа у 

оквиру пројекта развоја сеоских домаћинстава 

- До краја 2021. године повећан број домаћинстава 

која пружају услугу приватног смјештаја за 

најмање 20 у односу на 2018. 

120.000 280.000 400.000 

П 1.3.1.7 Развој нове туристичке 

понуде на подручју општине 

Лакташи очувањем  културне 

баштине из римског доба  и 

стављањем исте у туристичку сврху 

(2019-2022) 

- Повећан број туриста и посјетитеља 

новокреиране локалне римске руте за 100% до 

почетка 2023. године у односу на 2018. годину 

- До краја 2022. године минимално 20  пружаоца 

туристичких услуга интегрисаних у  туристичку 

руту. 

 

90.000 310.000 400.000 

П 1.3.1.8 Изградња 

мултифункциналног трга у 

Лакташима (2019-2023) 

- До краја 2023. године повећан број културно-

туристичких програма на Тргу за 80% у односу на 

2018. годину 

-  До краја 2023. године повећани приходи 

предузетеника који послују на Тргу за 30% у 

односу на 2018. годину  

 

150.000 600.000 750.000 

УКУПНО ЗА СЕКТОР ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 2.375.540 10.192.660 12.568.200 
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2. СТРАТЕШКИ 

ЦИЉ 
Инфраструктурно уређена, привлачна и отворена друштвена средина која обезбјеђује квалитет живота у локалној заједници 

2.1. Секторски 

циљ 
Унапријеђен квалитет образовања 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. године повећан 

обухват дјеце програмима 

предшколског васпитања и 

образовања за 17,6% у односу 

на 2018. годину 

 До краја 2023. године више од 

80% анкетираних ученика и 

наставника задовољно 

хигијенским и материјално-

техничким условима у 

основним школама на 

подручју општине 

 До краја 2023. године повећан 

број запослених кроз пројекте 

цјеложивотног образовања и 

учења за 10% у односу на 

2018. годину 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1: обухват дјеце 

програмима предшколског 

васпитања и образовања  

Индикатор 2: проценат 

анкетираних ученика и 

наставника који су изразили 

задовољство хигијенским и 

материјално-техничким 

условима у основним школама 

на подручју општине 

Индикатор 3: број запослених 

кроз пројекте цјеложивотног 

образовања и учења 

 ПРОГРАМ 2.1.1 Унапређење квалитета формалног и неформалног образовања 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.1
.1

. 

П 2.1.1.1 Јачање капацитета 

предшколских установа – Изградња и 

опремање вртића у Александровцу и 

Лакташима (2019–2021) 

- До краја 2021. год. запослено 11 нових радника   

- До почетка 2021. год. 443 дјеце предшколског 

узраста укључено у програме цјелодневног 

боравка предшколског васпитања и образовања 

60.000 140.000 200.000 

П 2.1.1.2 Алтернативни програми 

предшколског васпитања и 

образовања (2019-2023) 

- До краја 2023. г. за 20% повећан број корисника, 

дјеце предшколског узраста и родитеља, 

обухваћених алтернативним програмима 

предшколског васпитања и образовања у 

руралним срединама у односу на 2018. г. 

12.000 8.000 20.000 
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П 2.1.1.3 Учионице 21. вијека у ОШ 

„Десанка Максимовић“ (2019-2020) 

- До краја 2020. године у ОШ „Десанка 

Максимовић“ за 15% повећан број часова 

редовне, додатне и допунске наставе гдје се 

примјењује интерактивна, програмирана и 

компјутеризована настава  у односу на 2018. 

24.000 56.000 80.000 

 

П 2.1.1.4 Школски намјештај по 

мјери дјетета (2019-2021) 

- До краја 2021. године повећана употреба 

школских просторија и учионица кроз рад 

школских секција и других ваннаставних 

активности за 20% у односу на 2018. годину 

6.000 74.000 80.000 

П 2.1.1.5  Побољшање санитарних 

услова у ОШ „Холандија“ у Слатини 

(2019-2021) 

- До краја 2021. године смањени трошкови воде и 

трошкови одржавања санитарних чворова у ОШ 

„Холандија“ у Слатини за 30% односу на период 

прије реконструкције 

- До краја 2021. године наставници и ученици  ОШ 

„Холандија“ у Слатини немају притужбе на 

хигијенско-техничке услове у школским 

санитарним чворовима  

6.000 144.000 150.000 

П 2.1.1.6 Развој програма подршке 

образовању одраслих у ЈУ „Центар за 

културу и образовање“ Лакташи 

(2019-2023) 

- До краја 2023. године у просјеку 30 лица 

годишње прошло програм за образовање 

одраслих у складу са захтјевима тржишта рада 

-    До краја 2023. године корисници програма за 

образовање одраслих двоструко брже долазе до 

посла у односу на просјек на локалном тржишту 

рада   

20.250 19.750 40.000 

2.2. Секторски 

циљ 

Унапређен рад локалне управе и 

јавних служби 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. године више од 

70% анкетираних грађана и 

привредних субјеката изразило 

задовољство услугама јавне 

управе 

 До краја 2023. године више од 

70% анкетираних грађана 

изразило задовољство 

здравственим услугама 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1:  % анкетираних 

грађана и привредних субјеката 

изразило задовољство стањем 

услуга јавне управе  

Индикатор 2: % анкетираних 

грађана изразило задовољство 

стањем здравствених услуга  

Индикатор 3: % анкетираних 

грађана и привредних субјеката 

изразило задовољство стањем 
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 До краја 2023. године више од 

70% анкетираних грађана и 

привредних субјеката изразило 

задовољство комуналним 

услугама 

 До краја 2023. године повећан 

степен рјешености предмета 

локалне управе и јавних служби за 

најмање 5% у односу на 2018. 

годину 

 До краја 2023. године смањени 

оперативни трошкови рада 

локалне управе за најмање 2% 

комуналних услуга 

Индикатор 4: степен 

рјешености предмета локалне 

управе и јавних служби 

Индикатор 5: % смањена 

оперативних трошкова рада 

локалне управе 

 ПРОГРАМ 2.2.1. Унапређење ефикасности локалне управе и јавних служби 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.2
.1

. 

П 2.2.1.1 Дигитализација и развој 

смарт система (2019–2023) 

- До краја 2023. год. најмање 20% активности 

комуналних предузећа реализовано на основу 

информација добијених кроз смарт системе 

- До краја 2023. год. најмање 40% корисника 

здравствених услуга користи андроид и IOS 

апликацију  

- До краја 2023. год. најмање 40% пријава долази 

кроз систем 48 

- До краја 2023. год. најмање 20% извода из 

матичних књига издато путем е-матичара 

30.000 70.000 100.000 

П 2.2.1.2. Информатизација рада 

Скупштине Општине Лакташи 

 (2019-2020) 

- До почетка 2021. смањени трошкови за 

потрошни материјал за потребе засједања 

Скупштине општине за најмање 90% у односу 

на 2018. год. 

20.000 0 20.000 

П 2.2.1.3  Надоградња и проширење 

Географског информационог система 

(''ГИС'') општине Лакташи 

 (2019–2020) 

- До краја 2020. године постигнуто скраћење 

времена потребног за издавање дозвола за 20% 

у односу на 2018. год. 

- До краја 2020. године повећана доступност 

информација грађанима и инвеститорима 

путем интернета за 50% у односу на 2018. г. 

45.000 0 45.000 
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М 2.2.1.4 Примјена и 

ресертификација ISO 9001:2015 и 

BFC SEE стандарда  (2019–2023) 

- До краја 2023. год. минимално 85% 

поднесених захтјева ријешено 

- До краја 2023. год. минимално 50% 

предложених иницијатива од стране 

привредника реализовано 

- До краја 2023. год. повећан број контаката са 

потенцијалним инвеститорима за 20% у 

односу на 2018. год. 

21.000 20.000 41.000 

2.3. Секторски 

циљ 

Креиран амбијент за развој 

друштвених дјелатности, културних 

и спортских садржаја 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. године повећан 

број програмских културних и 

умјетничких садржаја на 

подручју општине Лакташи за 

30% у односу на 2018. год 

 До краја 2023. године повећан 

број чланова спортских клубова 

и рекреативаца за 15% у односу 

на 2018. годину 

 До краја 2023. године за 30% 

повећан број жена, дјеце, младих 

и особа са инвалидитетом из 

урбаних и руралних подручја 

укључених у друштвене 

активности у односу на 2018. г. 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1: број програмских 

културних и умјетничких 

садржаја 

Индикатор 2:  број чланова 

спортских клубова и 

рекреативаца 

Индикатор 3:   број жена, дјеце, 

младих и особа са индвалитетом 

из урбаних и руралних подручја 

који су укључени у друштвене 

активности (активности 

културних, умјетничких, 

спортских садржаја и НВО) 

 ПРОГРАМ 2.3.1. Развој спорта 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.3
.1

. 

П 2.3.1.1  Изградња спортских терена 

у Слатини (2019–2021) 

- До краја 2021 године број кориштења спортских 

терена (по особи), мјерен доласком на локацију, 

већи од 2.500  годишње 

0 80.000 80.000 

П 2.3.1.2   Изградња трим стазе са 

трим станицама од Бањског 

комплекса „Терме“ Лакташи до 

Спортске дворане у Лакташима  

(2019–2020) 

- До краја 2020. године евидентирано више од 

1.000 корисника трим стазе годишње  
12.000 28.000 40.000 

П 2.3.1.3 Уређење локалитета „Јелића 

брдо“ (2019–2021)  

- До краја 2021. године евидентирано више од 

1.000 рекреативаца који су посјетили локалитет 

на „Јелића брду“ 

5.800 23.200 29.000 
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П 2.3.1.4  Опремање пењачке сале на 

додијељеној локацији и оснивање и 

пењачког клуба „Гекон“ (2019. год.) 

- До краја 2019. године основан први спортски 

клуб екстремних спортова у општини Лакташи 

са више од 20 чланова 

10.000 5.000 15.000 

П 2.3.1.5  Изградња фискултурне сале 

у Јакуповцима (2020–2023) 

- До краја 2023. године настава физичког 

васпитања за више од 300 ученика Подручне 

школе у Јакуповцима се изводи у фискултурној 

сали  

- До краја 2023. године евидентирано више од 500 

рекреативаца који користе салу  

150.000 550.000 700.000 

М 2.3.1.6 Унапређење спортске 

инфраструктуре кроз обезбјеђивање 

средстава за изградњу и санацију 

постојећих спортских терена  

(2019-2023) 

- До краја 2023. године 70% спортских клубова 

који користе обновљену и санирану спортску 

инфраструктуру задржало или подигло свој ранг 

такмичења у односу на 2018. год. 

10.000 40.000 50.000 

М 2.3.1.7 Субвенције спортских 

оранизација кроз грантове и додјелу 

бесплатних термина (2019-2023) 

- До краја 2023. године организовано најмање 30 

спортских манифестација међународног  

националног и регионалног карактера уз 

подршку општине  

2.250.000 0  2.250.000 

 ПРОГРАМ 2.3.2 Развој културе 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.3
.2

 

П 2.3.2.1 Реконструкција 

мултифункционалне сале у ЈУ 

„Центар за културу и образовање“ 

(2019 – 2021) 

- До краја 2021. повећан број посјетилаца ЈУ 

Центра за културу и образовање за 30% у односу 

на 2018. годину  

238.500 11.500 250.000 

М 2.3.2.2  Подршка промоцији и 

развоју културних манифестација на 

подручју општине (2019-2023) 

- До краја 2023. године развијене најмање 3 

културне манифестације на подручју општине 

Лакташи 

 

90.000 60.000 150.000 

М 2.3.2.3 Повезивање свих 

релевантних субјеката с циљем 

обједињавања културно-историјске и 

археолошке грађе (2019-2023) 

- До краја 2023. године најмање 2 културно-

историјска и археолошка садржаја уврштена у 

културну понуду 

5.000 5.000 10.000 
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 ПРОГРАМ 2.3.3 Проширење доступности друштвених садржаја у руралним подручјима, с фокусом на категорије младих и жена 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.3
.3

 

П 2.3.3.1  Санација и изградња 

друштвених домова у МЗ Трн и МЗ 

Лакташи (2020–2023) 

 

- До краја 2023. године повећан број догађаја у 

друштвеним домовима у МЗ Трн и Лакташи  за 

50% у односу на 2018. годину  

- До краја 2023. повећан број грађана који имају 

директну корист од санираних објеката за 50% у 

односу на 2018. годину 

- До краја 2023. године повећана доступност 

културних садржаја  за особе с инвалидитетом за 

100% у односу на 2018. годину.  

200.000 100.000 300.000 

П 2.3.3.2  Изградња Друштвеног дома 

са мултифукционалним тргом у 

Слатини (2020–2023) 

- До краја 2023. године повећан број друштвених 

догађаја у Слатини за 100% у односу на 2018. 

годину  

- До краја 2023. године повећан број локалних 

произвођача који тргују на локалној пијаци за 

100% у односу на 2018. годину  

600.000 400.000 1.000.000 

П 2.3.3.3  Изградња и опремање 

дјечијих игралишта (2019–2023) 

- До краја 2023. године повећан обухват дјеце 

узраста до 10 година која активно и квалитетно 

проводе слободно вријеме за 60%  у односу на 

2018. год. 

60.000 40.000 100.000 

П 2.3.3.4 Укључивање жена и младих 

у процесе друштвеног развоја на 

подручју општине Лакташи  

(2019-2021) 

- До краја 2021. године за 15% повећан број 

активно укључених жена и младих, у односу на 

2018. годину, у пројекте невладиних организација 

који су имплементирани на  подручју циљних 

мјесних заједница 

10.000 0  10.000 

П 2.3.3.5 Подршка реализацији 

програма за младе и раду локалног 

волонтерског сервиса (2019-2021) 

- До краја 2021. год. повећан број  регистрованих 

младих у ЛВС бази за 20% у односу на 2018. 

-  До краја 2021. год. повећан број организованих 

волонтерских акција у руралном подручју 

општине за 100% у односу на 2018. год. 

12.000 3.000 15.000 
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М 2.3.3.6 Суфинансирање одобрених 

пројеката НВО сектора који су у 

складу са Стратегијом до 20% 

вриједности пројекта (2019-2023) 

- До краја 2023. године реализовано више од 70% 

стратешких пројеката који су предвиђени у 

сарадњи са НВО сектором 

50.000 0 50.000 

2.4. Секторски 

циљ 

Побољшане услуге здравствене и 

социјалне заштите 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. год. смањен број 

одјављивања пацијената из 

Дома здравља и прелазака код 

другог даваоца услуга за 30% у 

односу на 2018. год. 

 До краја 2023. год. број лица 

који користи посебне облике  

социјалне заштите чини 

најмање 5% укупног броја 

корисника услуга социјалне 

заштите 

Индикатори 

секторског 

циља 

 Индикатор 1: % смањења 

броја одјављивања 

пацијената из Дома здравља 

 Индикатор 2: % учешћа  

броја лица који користе, 

посебне облике социјалне 

заштите у укупном броју 

корисника услуга социјалне 

заштите  

 

 ПРОГРАМ 2.4.1. Јачање сектора здравствене заштите 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.4
.1

 

П 2.4.1.1  Мобилност пацијената у 

Дому здравља Лакташи (2019–2023) 

- До краја 2023. год. пацијенти са повредама 

екстремитета, старија лица и пацијенти  са 

одређеним степеном инвалидитета самостално 

(без туђе асистенције) користе услуге РТГ 

дијагностике у Дому здравља  

90.000 30.000 120.000 

П 2.4.1.2  Изградња амбуланте 

породичне медицине  и набавка 

опреме у Слатини (2019-2020) 

- До краја 2020. год. повећан број основних и 

стоматолошких прегледа за 15% 
100.000 50.000 150.000 

 ПРОГРАМ 2.4.2. Јачање сектора социјалне заштите 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.4
.2

 П 2.4.2.1 Центар за пружање услуга 

за његу у кући (2019–2021) 

- До краја 2021. год. услугама Центра обухваћено 

минимално 20 корисника годишње 
100.000 0 100.000 

 

П 2.4.2.2 Успостава вишенамјенског 

Дневног центра за особе са 

потешкоћама у развоју (2020-2022) 

 

-   До краја 2022. године најмање 20 особа са 

тешкоћама у развоју користи услуге Дневног 

центра 

 

20.000 30.000 50.000 
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П 2.4.2.3. Промоција хранитељства 

(2020-2023) 

 

- До краја 2022. год. информисано 10.000 

становника  

- До краја 2023. год. повећан број хранитељских 

породица за 20% у односу на 2018. год. 

- До краја 2023. год. смањено институционлано 

збрињавање дјеце за 20% у односу на 2018. год. 

2.500 22.500 25.000 

2.5. Секторски 

циљ 

Побољшана путна повезаност и 

сигурност саобраћаја на подручју 

општине 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. год. више од 70% 

анкетираних грађана изразило 

задовољство стањем путне 

инфраструктуре на подручју 

општине 

 До краја 2023. год. смањен број 

саобраћајних незгода за 20% на 

подручју општине Лакташи у 

односу на 2018. год. 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1: % анкетираних 

грађана изразило задовољство 

стањем путне инфраструктуре 

на подручју општине 

Индикатор 2: број саобраћајних 

незгода на подручју општине 

Лакташи 

 ПРОГРАМ 2.5.1. Изградња и реконструкција путне мреже 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 2

.5
.1

 

П 2.5.1.1  Реконструкција постојеће 

саобраћајне инфраструктуре 

 (2019–2020) 

- До краја 2020. године скраћено вријеме 

путовања за становнике мјесних заједница Трн, 

Клашнице, Алкесићи... према центру Лакташа и 

сусједним насељима за 30% у односу на 2018.  

- До краја 2020. године најмање 2.000 становника 

свакодневно користи реконструисане 

саобраћајнице  

600.000 600.000 1.200.000 

П 2.5.1.2  Изградња тротоара и 

расвјете од Лакташа до центра 

насеља Петошевци (2019-2023) 

- До краја 2023. најмање 2000 становника 

свакодневно користи тротоар  

 

30.000 50.000 80.000 

П 2.5.1.3 Изградња тротоара од моста 

у Клашницама до друштвеног дома у 

Чардачанима (2019–2020. година) 

- До краја 2020. године најмање 2.000 становника 

свакодневно користи тротоар  

- До краја 2020. године смањен број саобраћајних 

несрећа на релацији Клашнице – Чардачани за 

20% у односу на 2018. годину 

30.000 270.000 300.000 
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П 2.5.1.4 Изградња моста на ријеци 

Вукешници (2019) 

- До краја 2019. год. скраћено вријеме путовања за 

мјештане насеља Кадињани и Ћетојевићи који 

користе  мост на ријеци Вукешници за 30 

минута у односу на 2018. год. 

- До краја 2019. год. најмање 2.000 становника 

свакодневно користи мост  

40.000 0 40.000 

П 2.5.1.5 Изградња кружног тока у 

насељу Трн код кафе бара ''Скандал'' 

(2020–2021) 

- До краја 2021. год. скраћено просјечно вријеме 

задржавања возила приликом искључења са брзе 

цесте  и укључења на „стари пут“ у Трну за 50% 

у односу на 2018. год.  

300.000 0 300.000 

П 2.5.1.6 Реконструкција путног 

правца Косјерово-Мрчевци  

(2019–2023) 

- До краја 2023. год. скраћено просјечно вријеме 

путовања реконструисаном дионицом путног 

правца за 30% у односу на 2018. год. 

 

500.000 1.500.000 2.000.000 

П 2.5.1.7 Изградња кружне 

раскрснице са реконструкцијом 

дијела магистралног пута М16 

Бањалука-Градишка у Лакташима 

(2019-2020) 

- До краја 2020. год. просјечно задржавање на 

главној раскрсници у Лакташима скраћено за 

50% у односу 2018. год. 

 

100.000 1.000.000 1.100.000 

УКУПНО ЗА СЕКТОР ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА 5.860.050 5.429.950 11.290.000 

СТРАТЕШКИ 

ЦИЉ 3: 
Eколошки очувана и енергетски освијештена средина, која одрживо користи природне ресурсе   

Индикатори 

секторског циља 
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3.1. Секторски 

циљ 

Унапријеђен систем управљања 

комуналним отпадом на читавој 

територији општине са повећањем 

издвојеног рециклажног отпада  

 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. смањени трош. 

депоновања ком.отпада на рег. 

депонији „Рамићи“ и остварена 

уштеда око 300.000 КМ по год. 

 До краја 2023. год. повећан 

степен искориштености 

рециклажног отпада као 

сировине за 100% у односу на 

2018. год. (са 100т на 200т) 

 До краја 2023.смањен бр.дивљих 

депонија за 50% у односу на2018 

 До краја 2023. реализовано 70% 

активности дефинисаних Планом 

управљања отпадом 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1: смањење 

трошкова депоновања 

комуналног отпада и уштеда на 

годишњем нивоу у КМ 

Индикатор 2: % повећања 

искориштености рециклажног 

отпада  

Индикатор 3: број дивљих 

депонија 

Иникатор 4: % реализације 

активности дефинисаних 

Планом управљања отпадом 

 ПРОГРАМ 3.1.1. Јачање капацитета за управљање отпадом 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 3

.1
.1

 

П 3.1.1.1  Оспособљавање и техничко 

опремање комуналног предузећа за 

селективно прикупљање и рециклажу 

отпада (2019-2023) 

- До краја 2023. године количина издвојеног 

рециклажног отпада повећана на 200 тона 

годишње  

 

70.000 280.000 350.000 

П 3.1.1.2 Организовање кампање за 

јачање свијести становништва о 

правилном управљању отпадом  

(2019–2023) 

- До краја 2023. године повећан број корисника 

који активно учествују у раздвајању рецикажног 

отпада за око 60% у односу на 2018. годину 
10.000 0 10.000 

П 3.1.1.3  Израда Плана управљања 

отпадом (2019–2020) 

- До краја 2020. године дефинисани носиоци 

активности у систему управљања отпадом 

- До краја 2020. године дефинисани извори 

финансирања за реализацију Плана управљања 

отпадом 

5.000 0 5.000 
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3.2. Секторски 

циљ 

Изграђен и функционалан јавни 

водоводни и канализациони систем  

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. год. смањен број 

прекида у систему за 50% у 

односу на 2018. год.  

 До краја 2023. год. постигнута 

покривеност корисника 

(домаћинстава) услугама јавног 

водовода од најмање 85%  

 До краја 2023. за 20% смањен 

број евидентираних случајева 

излијевања фекалних и 

оборинских вода у урбаном 

подручју у односу на 2018. 

Индикатори 

секторског 

циља 

 Индикатор 1: Број жалби 

везаних за водоснабдјевање  

и извјештаји о 

водоснабдијевању јавног 

водовода 

 Индикатор 2: % 

покривености корисника 

(домаћинстава) услугама 

јавног водовода  

 Индикатор 3: % смањења 

броја евидентираних 

случајева излијевања 

фекалних и оборинских 

вода у урбаном подручју 

 ПРОГРАМ 3.2.1 Реконструкција и проширење водоводног и канализационог система 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 3

.2
.1

 

П 3.2.1.1  Реконструкција, изградња и 

санација водоводног система, јачање 

капацитета водоводног система у 

циљу смањења губитака (2019-2023) 

- До краја 2023. године повећан број корисника 

снабдијевања водом са јавног водовода са 

хигијенски и здравствено исправном водом за 

пиће за 10% у односу на 2018. годину  

- До краја 2023. године повећани капацитети 

изворишта питке воде за 20 л/с у односу на 

2018. годину 

- Успостављено минимално 30 подручја 

окружних мјерења 

200.000 1.800.000 2.000.000 

П 3.2.1.2  Увезивање водоводних 

система на подручју општине 

Лакташи у прстен, односно спајање 

водоводних система (2019–2023) 

- До краја 2023. год. остварене уштеде у 

куповини воде на подручју Слатине за 30% у 

односу на 2018. год. 

- Обезбијеђено континуирано и поуздано 

водоснадбијевање за кориснике јавног 

водоводног система у количини од 150 

литара/становнику по дану до 2023. год. 

150.000 1.350.000 1.500.000 
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П 3.2.1.2  Пројектовање и 

реконструкција канализационе мреже 

(2020–2023) 

- До краја 2023. године најмање 30 нових 

корисника годишње се прикључује на 

канализациону мрежу 

40.000 60.000 100.000 

3.3. Секторски 

циљ 

Повећана енергетска ефикасност и 

учешће обновљивих извора енергије 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. године смањени 

трошкови елекричне енергије у 

јавним објектима и 

инфраструктури у власништву 

Општине на којима су 

примијењене мјере енергетске 

ефикасности и обновљивих 

извора енергије за 10% у односу 

на 2018. годину (искључен 

утицај промјене цијене) 

 Трошкови електричне енергије и 

енергената за гријање у 

анкетираним домаћинствима, 

која су се изјаснила да 

примјењују мјере ЕЕ и ОИЕ, 

смањени за 10% у односу на 

стање прије примјене мјера 

(искључен утицај промјене 

цијене) 

 До краја 2023. године број 

додатних објеката у којима се 

производи електрична енергија 

из ОИЕ повећан за 25% у односу 

на 2018. годину 

Индикатори 

секторског 

циља 

 Индикатор 1: % смањења 

трошкова електричне 

енергије у јавним објектима 

и инфраструктури у 

власништву Општине на 

којима су примјењене мјере 

енергетске ефикасности 

(искључен утицај промјене 

цијене) 

 Индикатор 2: % смањења 

трошкова електричне 

енергије и енергената за 

гријање у анкетираним 

домаћинствима, која су се 

изјаснила да примјењују 

мјере енергетске 

ефикасности и обновљивих 

извора енергије 

 Индикатор 3: % додатних 

објеката у којима се 

производи електрчна 

енергија из обновљивих 

извора 

 ПРОГРАМ 3.3.1. Унапређење енергетске ефикасности и система топлификације 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 3

.3
.1

 

П 3.3.1.1 Реконструкција котловнице 

у објекту Општине (2019-2020) 

- До краја 2020. г. смањен број прекида у 

снабдијевању гријањем за 50% у односу на 2018. 
150.000 0 150.000 
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П 3.3.1.2  Реконструкција и 

провођење мјера енергетске 

ефикасности на школским објектима 

у Трну, Друговићима, Бошковићима 

и Кришковцима и на објекту дјечијег 

вртића у Лакташима (2019-2023) 

- До краја 2023. године смањена потрошња 

електричне енергије у школским објектима за 

20% у односу на 2018. годину  

- До краја 2023. године смањена потрошња 

топлотне енергије у школским објектима за 20% у 

односу на 2018. годину  

230.000 650.000 880.000 

П 3.3.1.3  Реконструкција и повећање 

енергетске ефикасности амбуланте 

породичне медицине и ЦБР центра у 

Трну  (2019) 

- До краја 2019. године смањена потрошња 

ел.енергије у објекту Амбуланте и ЦБР центра за 

20% у односу на 2018. годину  

- До краја 2019. године смањена потрошња 

енергената за загријавање објекта Амбуланте и 

ЦБР центра за 30% у односу на 2018. годину  

24.000 56.000 80.000 

П 3.3.1.4  Замјена столарије и обнова 

фасаде на централним зградама Дома 

здравља (2019–2020) 

- До краја 2020. године смањена потрошња 

електричне енергије у обје зграде Дома здравља 

за 20% у односу на 2018. годину  

- До краја 2021. године смањена потрошња 

енергената за загријавање обје зграде Дома 

здравља за 30% у односу на 2018. годину  

45.000 105.000 150.000 

П 3.3.1.5 Изградња и реконструкција 

јавне расвјете (2019-2023) 

- До краја 2023. године смањена потрошња 

електричне енергије по основу јавне расвјете за 

20% у односу на 2018. годину   

400.000 1.000.000 1.400.000 

П 3.3.1.6 Производња електричне 

енергије из обновљивих извора и 

провођење мјера енергетске 

ефикасности за потребе јавних 

објеката (2019-2022) 

- До краја 2022. године јавни објекти на којима су 

постављени соларни панели производе најмање 

20% електричне енергије за своје потребе 

120.000 1.024.900 1.144.900 

П 3.3.1.7 Едукација и јачање свијести 

о примјени мјера ЕЕ и ОИЕ код 

становништва (2019-2023) 

- До краја 2023. године више од 20% анкетираних 

грађана изјавило да примјењује мјере 

енергетске ефикасности и обновљивих извора 

енергије 

0 10.000 10.000 



144 

 

3.4. Секторски 

циљ 

Успостављено адекватно управљање 

простором са повећаним степеном 

заштите становништва и природних 

ресурса 

Очекивани 

секторски 

исходи 

 До краја 2023. године повећани 

приходи по основу градске 

грађевинске ренте за 10% у 

односу на 2018. годину  

 У периоду 2019-2023. година 

смањена штета од елементарних 

непогода за 30% у односу на 

евидентиране штете  у периоду 

од 2014-2018. год. 

 До краја 2023. године више од 

50% анкетираних грађана 

изјавило да је задовољно стањем 

зелених површина у урбаним 

подручјима општине 

Индикатори 

секторског 

циља 

Индикатор 1: % повећања 

прихода по основу градске 

грађевинске ренте 

Индикатор 2: % смањења штете 

од елементарних непогода 

Индикатор 3: % анкетираних 

грађана који су изјавили да су 

задовољни стањем зелених 

површина у урбаним 

подручјима општине 

 ПРОГРАМ 3.4.1. Заштита становништва и природних ресурса 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 3

.4
.1

 

П 3.4.1.1  Изградња објекта 

Ватрогасног дома и набавка опреме и 

средстава за заштиту и спасавање 

(2019-2021) 

- До краја 2021. године повећана просјечна брзина 

интервенције ватрогасаца за 30% у односу на 

2018. године 

 

450.000 1.110.000 1.560.000 

П 3.4.1.2  Изградња обалоутврде и 

уређење корита на ријеци Врбас и 

главним притокама (2019–2023) 

- До краја 2023. године смањен број случајева 

плављења стамбених, пословних и привредних 

објеката, пољопривредног, шумског земљишта и 

обала од ерозије за 30% у односу на период 2014-

2018. год. 

800.000 1.200.000 2.000.000 

 ПРОГРАМ 3.4.2. Унапређење управљања простором 

П
Р

О
Г

Р
А

М
 3

.4
.2

 

П 3.4.2.1  Израда Урбанистичког 

плана за шире урбано подручје 

градског насеља Лакташи (2019/21) 

-  До краја 2021. године повећана покривеност 

просторном-планском документацијом за 5% у 

односу на 2018. годину 

40.000 40.000 80.000 

М 3.4.2.2 Израда и ревизија 

приоритетних регулационих планова 

(2019-2023) 

- До краја 2023. године број захтјева за градњом на 

подручју које покривају регулациони планови 

већи за 25% у односу на 2018. годину 

420.000 0 420.000 
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М 3.4.2.3 Сађење дрвореда и уређење 

зелених површина у урбаним 

подручјима општине (2019-2023) 

- Успостављен механизам за редовно одржавање 

зелених површина 
25.000 0 25.000 

УКУПНО ЗА СЕКТОР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3.179.000 8.685.900 11.864.900 

УКУПНО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ   11.414.590    24.308.510  

                                         

35.723.100 

  



Лакташи, јун 2019. године 

Прилог 2: Алат за кохерентност и листа варијабли за праћење индикатора 

ревидиране Стратегије локалног развоја  

  

Alat za 

koherentnost.doc
  

Tabela varijabli za 

pracenje ostvarenja.doc
 

 

Прилог 3: План имплементације стратешких пројеката и мјера за 3 године (1+2) у 

еxcel-у и pdf-у 

 

Plan implementacije 

Strategije 2019-2021.xls
  

Plan implementacije 

Strategije 2019-2021.pdf
 

 

 

Прилог 4: Пројектне фише 

 

 
 

 

Прилог 5: Процјена могућности финансирања приоритета Стратегије локалног 

развоја  

 

Laktasi - Prognoza 

mogucnosti finansiranja Strategije.docx
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Прилог 6: Пројекти који нису обухваћени планом имплементације 

 

Општински развојни тим је у процесу стратешког планирања идентификовао 

пројекте који могу допринијети остварењу секторских циљева, али се нису могли са 

сигурношћу утврдити извори финансирања. Уколико се у међувремену пронађу 

финансијска средства за реализацију ових пројеката, ЈУРА ће у сагласности са надлежном 

Општинском службом ове пројекте укључити у План имплементације 1+2. У наредној 

табели приказана је листа таквих пројеката. 

 

Листа пројеката који нису обухваћени Планом имплементације 1+2 и релевантним 

секторским плановима 

 

Р.б. Назив стратешког пројекта Сектор Процјењена 

вриједност 

пројекта у КМ 

1 Подршка предузећима за увођењe и развој 

система за унапређење организације и 

управљања-„KAIZEN“ 

Економски 

развој 

50.000,00 

2 Нове инвестиције у изградњи и опремању 

здравствено-туристичког центра у Лакташима 

Економски 

развој 

2.000.000,00 

3 „Aqua“ парк у Лакташима Економски 

развој 

3.000.000,00 

4 Креирање регионалне туристичке понуде Економски 

развој 

100.000,00 

5 Маркетинг општине као туристичке 

дестинације 

Економски 

развој 

50.000,00 

6 Израда мастер плана развоја туризма општине 

Лакташи и развој туристичких производа 

Економски 

развој 

10.000,00 

7  Развој циклотуризма на подручју општине 

Лакташи 

Економски 

развој 

20.000,00 

8  Развој одрживог туризма у руралним 

подручјима општине Лакташи 

Економски 

развој 

20.000,00 

9 Формирање завичајне збирке и оснивање 

завичајног музеја 

Економски 

развој 

100.000,00 

10 Програм унапређења манифестација у оквиру 

Лакташког љета („streetball”, фестивал 

занатског пива, међународни фестивал 

фолклора) 

Економски 

развој 

50.000,00 

11 Израда плана промотивних активности и 

представљања туристичких потенцијала 

општине 

Економски 

развој 

20.000,00 

12 Подршка повезивању и интернационалном 

умрежавању предузећа  

Економски 

развој 

20.000,00 

13 Подстицај развоју иновација  Економски 

развој 

100.000,00 

14 Подршка развоју винског, сеоског, вјерског и 

археолошког туризма  

Економски 

развој 

100.000,00 

15 Успостављање револвинг фонда за локални Економски 500.000,00 
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рурални развој развој 

16 Изградња пермакултурног/биодинамичког 

имања са развојем иновативног туристичког 

производа на „Domestica“ имању у Крнетама 

Економски 

развој 

1.000.000,00 

17 Реконструкција и доградња трибина на 

стадиону ФК ''Лакташи'' Лакташи 

Друштвени 

развој 

300.000,00 

18 Изградња фудбалског терена са вјештачком 

травом у Лакташима 

Друштвени 

развој 

200.000,00 

19 Мултифункционални спортски терен у 

Лакташима 

Друштвени 

развој 

160.000,00 

20 Међународна смотра фолклора Друштвени 

развој 

20.000,00 

21 Мултифункционални центар за „НВО“ Друштвени 

развој 

100.000,00 

22 Оснивање средње школе у Лакташима Друштвени 

развој 

1.000.000,00 

23 Изградња медицинског центра Друштвени 

развој 

3.000.000,00 

24 Изградња моста на ријеци Врбас између 

насеља Трн и Пријечани  

Друштвени 

развој 

3.500.000,00 

25 Изградња обилазнице око Лакташа од 

магистралног пута М16.1 у насељу Велико 

Блашко до магистралног пута М16 у насељу 

Маховљани 

Друштвени 

развој 

11.000.000,00 

26 Топлификација насеља Лакташи  Животна 

средина 

3.000.000,00 

27 Јачање капацитета изворишта на подручју 

општине Лакташи  

Животна 

средина 

1.000.000,00 

28 Израда програма санитарне заштите за сва 

јавна изворишта (која немају утврђене зоне 

заштите), а која се користе за 

водоснабдијевање и успостављање санитарне 

заштите  

Животна 

средина 

1.000.000,00 

29 Изградња канализационих колектора у 

урбаним подручјима општине Лакташи  

Животна 

средина 

10.000.000,00 

30 Изградња система за третман и пречишћавање 

отпадних вода за канализационе системе у 

урбаним подручјима општине Лакташи  

Животна 

средина 

10.000.000,00 

31 Израда катастра зеленила и пројекта 

хортикултурног уређења урбаних подручја  

Животна 

средина 

30.000,00 

32 Истраживање и кориштење геотермалне 

енергије у енергетске и производне сврхе  

Животна 

средина 

800.000,00 

 


