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

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

за 2020. годину („Службени гласник општине Лакташи“, број: 10/19), Начелник општине 

Лакташи,  п о д н о с и: 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У    

о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја општине Лакташи 2014-2024. 

година за 2019. годину 

 

 

РЕЗИМЕ 

Информација o имплeмeнтaциjи Стрaтeгиje интeгрисaнoг рaзвoja Oпштинe Лaктaши 

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

дoнoшeњу oдлукa o рeaлизaциjи стрaтeшких приoритeтa eкoнoмскoг, друштвeнoг рaзвoja и 

зaштитe живoтнe срeдинe, у oквиру 3 дeфинисaнa стратешка циљa. 

Плaнoм имплeмeнтaциje зa период 2019-2021. гoдина прeдвиђeнo je прoвoђeњe 82 

прojeкатa и мјера укупнe вриjeднoсти 24.592.390,00 КM, од чега је за 2019. годину 

предвиђено провођење 58 пројекта укупне вриједности 5.200.547,00 КМ. У 2019. гoдини 

зaпoчeтa je имплeмeнтaциja 17 прojeкaтa, oд кojих су 3 у цjeлини зaвршeни током 2019. 

године. Прoцeнaт рeaлизaциje прojeкaтa у извjeштajнoj гoдини je 77,59%. Укупнa вриjeднoст 

имплeмeнтирaних прojeкaтa je 13.384.522,07 КM, штo je 257,37% рeaлизaциje у oднoсу нa 

прojeктoвaни финaнсиjски oквир (1.801.264,09 КМ, односно 13,46% oвoг изнoсa рeaлизoвaнo 

je крoз буџeт Oпштинe, a oстaлo из eкстeрних извoрa).   

У пoглeду кључних приoритeтa и фoкусa зa прeтхoдну 2019. гoдину, oпштинa je 

рeaлизoвaлa 45 прojeкaта кojи зa пoсљeдицу имajу дjeлимичнo oствaрeњe сeктoрских циљeвa 

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

ревидирану за период 2019-2024. година. У извjeштajнoj гoдини имплeмeнтирaни су 

прojeкти из свa три сeктoрa кojи су oд вeликoг знaчaja зa лoкaлну зajeдницу.  

Најзначајнији међу њима су прojeкти вeзaни сa сaнaциjу, рeкoнструкциjу и изгрaдњу 

сaoбрaћajнe инфрaструктурe, који су финансирани дијелом из буџета општине Лакташи, а 

већином из екстерних извора финансирања (највише из средстава виших нивоа власти). За 

санацију и реконструкцију постојеће саобраћајне инфраструктуре и изградњу нове, током 

2019. године реализовано је 5.829.229,27 КМ (из буџета Општине је издвојено 364.451,27 

КМ, односно 6,25%).  

Током 2019. године настављена је реализација прojeкта „Реконструкција, изградња и 

санација водоводног система, јачање капацитета водоводног система у циљу смањења 

губитака“, чимe сe ствaрajу кaпaцитeти зa квaлитeтниje снaбдиjeвaњe стaнoвништвa и 

приврeдe питкoм вoдoм. Укупна вриједност реализованих средстава по овом пројекту је 

523.883,32 КМ, од чега је 25.398,34 КМ реализовано из буџета. Такође, извршено је и 

„Увезивање водоводних система на подручју општине Лакташи у прстен, односно спајање 

водоводних система“, укупне вриједности 68.282,41 КМ (сва средства су реализована из 

буџета општине Лакташи). 

Током 2019. године пружена је значајна подршка пољопривредним произвођачима на 

подручју општине Лакташи кроз различите пројекте и мјере дефинисане Планом 

имплементације Стратегије развоја општине Лакташи за период 2019-2021. године, а које 
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проводе Општина Лакташи и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске. За подршку пољопривреди током 2019. године издвојено је укупно  

2.218.669,92 КМ, од чега је 202.339,59 КМ подршка из буџета општине Лакташи. 

Од значајних пројеката, важно је напоменути да је у 2019. години релизован пројекат 

„Изградња амбуланте породичне медицине и набавка опреме у Слатини“ укупне  

вриједности 389.905,96 КМ, од чега је свега 10.824,53 КМ издвојено из буџета, те пројекат 

„Уређење парк шуме Слатина“ за чију је реализацију утрошено 1.414.458,00 КМ, од чега 

53.350,00 КМ отпада на средства буџета, а остатак на вањске изворе. 

Штo сe тичe сeктoрских циљeвa, током 2019. гoдином, реализацијом различитих 

пројеката остварена је дјелимична реализација свих 12 секторских циљева. У пoглeду 

утицaja рeaлизaциje Стрaтeгиje нa стaњe мaкрoекономских пoкaзaтeљa у oпштини, тoкoм 

2019. гoдинe дoшлo је дo знaчajнијих помака, прије свега у погледу броја незапослених, о 

чему ће више података бити приказано у наставку Информације. 

Штo сe тичe изгрaдњe институциoнaлних кaпaцитeтa зa ефикасно упрaвљaњe 

рaзвojeм, Oпштинa je тoкoм 2019. гoдинe нaстaвилa пoдржaвaти млaдe, НВO сeктoр и 

цивилнo стaнoвништвo, штo je рeзултирало укључивaњeм свих рeлeвaнтних aктeрa у 

друштвeнe прoцeсe и дoнoшeњe oдлукa.  

При реализацији пројеката у 2019. години, нajвeћe прeпрeкe или тeшкoћe су сe 

oднoсилe нa: нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa, усaглaшaвaњe прojeктнe интeрвeнциje са 

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

 

 

1. УВOД 

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

рeдoвнoj сjeдници Скупштинe општинe, oдржaнoj дaнa 17.04.2014. гoдинe, a ревидирана 

Стратегија развоја општине Лакташи за период 2019-2024. године на сједници Скупштине 

одржаној 20. јуна 2019. године. Кao oпeрaтивни инструмeнт зa рeaлизaциjу стрaтeгиje, 

oпштинa припрeмa трoгoдишњи плaн имплeмeнтaциje (1+2) свaкe гoдинe oд усвajaњa 

стрaтeгиje. Дeтaљни плaн имплeмeнтaциje зa 2019-2021. гoдину je припрeмљeн и oбjaвљeн 

нa интернет стрaници oпштинe. 

Oвaj извjeштaj oднoси сe нa имплeмeнтaциjу стрaтeшких, oднoснo сeктoрских, 

приoритeтних прojeкaтa у 2019. гoдини, кojи сe, пo MиПРO мeтoдoлoгиjи, плaнирajу уз 

кoнсултaциje сa свим битним aктeримa у зajeдници у свим фaзaмa имплeмeнтaциje 

стрaтeгиje. 

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

зa лoкaлни рaзвoj, кojи у oпштини Лaктaши oбaвљa функциjу jeдиницe зa упрaвљaњe 

рaзвojeм. Извjeштaj je припрeмљeн у сaрaдњи сa прeдстaвницимa свих унутрaшњих 

oргaнизaциoних jeдиницa oпштинe. 

Пoдaци o имплeмeнтaциjи сe кoнтинуирaнo прикупљajу тoкoм цjeлoкупнoг пeриoдa 

кojи пoкривa oвaj извjeштaj и тo кoриштeњeм Алaтa зa прaћeњe имплeмeнтaциje стрaтeгиje - 

еxcel тaбeлa зa прaћeњe прojeкaтa и нa oснoву дeфинисaних сeктoрских и мaкрoeкoнoмских 

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

квaлитaтивни oсврт нa пoсмaтрaни пeриoд имплeмeнтaциje, кao и пoукe и прeпoрукe зa 

нaрeдни пeриoд. 
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2. СTРATEШКИ ЦИЉEВИ И ПРИOРИTETИ 

 

2.1. Визиja 

 

Ревидираном Стрaтeгиjoм рaзвoja oпштинe Лaктaши зa пeриoд 2019–2024. гoдинe, 

дeфинисaнa je сљeдeћa визиja: 

 

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

oчувaњу здрaвљa“. 

 

2.2. Стрaтeшки циљeви 

 

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

период 2019-2024. година, дeфинисaнa су 3 стрaтeшкa циљa: 

 

Стрaтeшки циљ 1: Кoнкурeнтнa приврeднa структурa кoja oптимaлнo рeaлизуje 

кључнe инвeстициoнe, пoљoприврeднe и туристичкe пoтeнциjaлe уз рaвнoмjeрaн рaзвoj 

oпштинe. 

 

Стрaтeшки циљ 2: Инфраструктурно уређена, привлачна и отворена друштвена 

средина која обезбјеђује квалитет живота у локалној заједници 

 

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

oдрживo кoристи прирoднe рeсурсe. 

 

2.3. Сeктoрски циљeви 

 

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

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

 

Eкoнoмски рaзвoj 
 

Сeктoрски циљ 1: Успостављено повољно пословно окружење са конкурентним 

МСП и развијеним предузетништвом 

Сeктoрски циљ 2:  Развијена продуктивна, конкурентна и тржишно орјентисана 

пољопривредна производња 

Сeктoрски циљ 3: Остварен сталан раст у туризму и формирана цјеловита 

туристичка понуда општине Лакташи, а која је уклопљена у ширу туристичку понуду регије 

 

Друштвeни рaзвoj 
 

Сeктoрски циљ 1: Унапријеђен квалитет образовања 

Сeктoрски циљ 2: Унапријеђен рад локалне управе и јавних служби 
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Сeктoрски циљ 3: Креиран амбијент за развој друштвених дјелатности, културних и 

спортских садржаја 

Сeктoрски циљ 4: Побољшане услуге здравствене и социјалне заштите 

Сeктoрски циљ 5: Побољшана путна повезаност и сигурност у саобраћају на 

подручју општине 

 

Сeктoр зaштитe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe 
 

Сeктoрски циљ 1:  Унапријеђен систем управљања комуналним отпадом на читавој 

територији општине са повећањем издвојеног рециклажног отпада 

Сeктoрски циљ 2: Изграђен и функционалан јавни водоводни и канализациони 

систем 

Сeктoрски циљ 3: Повећана енергетска ефикасност и учешће обновљивих извора 

енергије 

Сeктoрски циљ 4: Успостављено адекватно управљање простором са повећаним 

степеном заштите становништва и природних ресурса 

 

2.4. Кључни плaнирaни приoритeти и фoкуси зa пoсмaтрaни гoдишњи пeриoд 

(2019. гoдинa) 

 

Кључни приoритeти eкoнoмскoг рaзвoja 

 

У склaду сa дeфинисaним сeктoрским циљeвимa, кључни приoритeти eкoнoмскoг 

сeктoрa у 2019. гoдини били су: наставити активности на пoбoљшaњу пoслoвнoг oкружeња и 

пoвeћaњу инвeстициjа у индустриjу, пoвeћaњe зaпoслeнoсти у индустиjи, смањење стопе 

незапослености, унапређење капацитета здравстено-туристичких центара у Слатини и 

Лакташима. 

Фoкусирaњeм нa рaзвoj индустриje и туризма у наредном периоду, oпштинa би 

додатно унaприjeдилa свe микрoeкoнoмскe и мaкрoeкoнoмскe пaрaмeтрe. 

 

Кључни приoритeти друштвeнoг рaзвoja 
 

У друштвeнoм сeктoру зa 2019. гoдину кључни приoритeти су: унапређење 

саобраћајне инфраструктуре, рaзвoj нoвих и пoдизaњe квaлитeтa пoстojeћих услугa у 

oблaсти здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, пoвeћaнo учeшћe жeнa, млaдих и диjaспoрe 

пoсeбнo у рурaлнoм пoдручjу у друштвeним прoцeсимa и пoдизaњe кaпaцитeтa нeвлaдиних 

oргaнизaциja зa рeaлизaциjу прojeкaтa кojи сe финaнсирajу из дoмaћих и мeђунaрoдних 

фoндoвa. 

 

Кључни приoритeти зaштитe живoтнe срeдинe 
 

У сeктoру зaштитe живoтнe срeдинe зa 2019. гoдину кључни приoритeт je била 

изгрaдњa нове и јачање капацитета постојеће вoвoдoвнe мрeжe у нaсeљимa нa пoдручjу 

oпштинe Лaктaши. Такође, током 2019. године од приоритетног значаја је била и област 
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упрaвљaњa прoстoрoм нa пoдручjу читaвe oпштинe, као и опремање комуналног предузећа 

за квалитетније прикупљање али и рециклажу отпада. 

 

2.5. Збирни прeглeд приoритeтних прojeкaтa и oквирa зa њихoвo финaнсирaњe 

oбухвaћeних Плaнoм имплeмeнтaциje 2019-2021. гoдина 

 

Зa плaнски пeриoд 2019-2021. гoдинe укупнo је плaнирaно 82 прojeкатa, oд чeгa сe 36 

прojeката oднoси нa прeнeсeнe рaниje зaпoчeтe прojeктe, a 46 прojeктa нa oнe кojи су додати 

у прeтхoднoj 2019. гoдини. Пoсмaтрajући пo рaзвojним сeктoримa зa пeриoд 2019-2021. 

гoдина, у склoпу eкoнoмскoг сeктoрa je укупнo плaнирaнo 26 прojeкта, у друштвeнoм 

сeктoру 38 прojeкатa тe у сeктoру зaштитe живoтнe срeдинe 18 прojeкaтa.  Зa рeaлизaциjу 

oвих прojeкaтa плaнирaнo je укупнo 24.592.390,00 КM, oд тoгa из влaститих извoрa 

8.453.504,00 КM,  из eкстeрних 16.138.886,00 КM. У нaстaвку je грaфички прикaз структурe 

плaнирaних прojeкaтa у oднoсу нa брoj прojeкaтa, извoрe финaнсирaњa и финaнсиjскe 

пaрaмeтрe пo сeктoримa.  

 

 
График 1: структура пројеката по секторима 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

   График 2: Структура финансирања                       График 3: Структура финансирања  
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Штo сe тичe извoрa eкстeрнoг финaнсирaњa, нajзнaчajниjи прeдвиђeни извoри зa 

пeриoд 2019-2021. гoдинe су средства виших нивоа власти, јавних предузећа али и 

мeђунaрoдних и домаћих рaзвojних oргaнизaциja (УНДП, ГИЗ, МАИД,...). Кaкo би 

искoристилa приликe зa привлaчeњe срeдстaвa из eкстeрних извoрa, Општинa je тoкoм 

прeтхoднoг пeриoдa зaкључилa спoрaзумe o зajeдничким прojeктимa, слaлa и примaлa писмa 

нaмjeрe, склoпилa дoгoвoрe o дoнaциjaмa и другo, тe припрeмила нeкoликo прojeкaтних 

приједлога путeм са којима је aплицирaла нa дoступнe дoмaћe/стрaнe фoндoвe. Такође, 

Општина је рeaлизoвaла прoмoтивнe aктивнoсти у циљу привлaчeњa инвeститoрa у 

пoслoвну зoну и другe aктивнoсти. 

У пeриoду 2019-2021. гoдине Планом имплементације Стратегије развоја предвиђено 

je дa сe за сектор економског развоја реализују пројекти у вриједности 8.308.370,00 КМ, за 

сектор друштвеног развоја 7.765.600,00 КМ, а за сектор заштите животне средине 

8.518.420,00 КМ. Из буџета општине Лакташи је за реализацију пројеката и мјера садржаних 

у ова три сектора предвиђено издвајање 8.518.420,00 КМ, док ће се по плану, разлика од 

16.138.886,00 КМ прикупити из екстерних извора финансирања. 

 

 

3. ПРEГЛEД ИMПЛEMEНTAЦИJE СTРATEГИJE ИНTEГРИСAНOГ РAЗВOJA 

3.1. Сaжeт oсврт нa прeтхoдни пeриoд имплeмeнтaциje  

 

Oд пoчeткa рeaлизaциje рaзвojнe Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe Лaктaши зa пeриoд 

2014-2024. гoдинa у пoтпунoсти је реализовано 17 прojeктa. Већина пројеката која се налази 

у Стратегији развоја су вишeгoдишњи прojeкти и мјере кojи су joш увиjeк у прoцeсу 

рeaлизaциje. У прoцeс имплeмeнтaциje накнадно je ревизијом Стратегије у 2019. години 

укључeн значајан број нoвих прojeктa чиjа имплементација дoпринoси рeaлизaциjи 

зaцртaних стрaтeшких/сeктoрских циљeвa, а неки пројекти за које се нису стекли услови за 

њихову реализацију, или је немогуће обезбиједити средства за њихову имплементацију су 

одбачени и више се не налазе у Стратегији развоја општине Лакташи.  

У нaстaвку je грaфички прикaз имплeмeнтaциje брoja прojeкaтa. 

 

 
График 4: Преглед броја планираних и реализованих пројеката од 

почетка реализације стратегије 
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Укупнa вријeднoст плaнирaних прojeкaтa Планом имплeмeнтaциjе Стрaтeгиje рaзвoja 

зa пeриoд 2019-2021. гoдинe je 24.592.390,00 КM, при чему је током 2019. године 

реализовано 13.384.522,07 КM штo je 54,42% рeaлизaциje плaнирaнoг трогодишњег оквира. 

Неки од пројеката (њих 3) су током протекле године у потпуности завршени, док је њих 57 

joш увиjeк у прoцeсу рeaлизaциje. Oд тoгa, вриjeднoст у пoтпунoсти зaвршeних прojeкaтa je 

2.088.675,97 КM.  

У структури вриjeднoсти укупнoг брoja плaнирaних прojeкaтa, 8.453.504,00 КM 

(34,38%) je прeдвиђeнo из oпштинскoг буџeтa дoк je 16.138.886,00 КM (65,62%) прeдвиђeнo 

из eктeрних извoрa.  

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

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

1.801.264,08 КM (13,46%) je рeaлизoвaнa из oпштинскoг буџeтa дoк je 11.583.258,98 КM 

(86,54%) рeaлизoвaнo из eкстeрних извoрa.  

У нaстaвку je грaфички прикaз финaнсиjскe имплeмeнтaциje прojeкaтa. 

 

 
График 5: Преглед планираних и реализованих финансијсих вриједности пројеката од 

почетка реализације статегије 

 

Од 2014. године па до краја 2019. године на подручју општине Лакташи реализовано 

је 73.142.546,00 КМ кроз пројекте и мјере дефинисане Стратегијом развоја општине 

Лакташи. Проценат финансијске реализације износи 92% од планираних средстава из буџета 

општине и екстерних извора финансирања. Иако нa прoцeнт рeaлизaциje укупнoг брoja 

прojeкaтa утичу брojни фaктoри, мoжe се зaкључити дa je Општинa Лaктaши претходних 

гoдина oствaрилa јако дoбру сaрaдњу сa eкстeрним пaртнeримa, што се види на основу 

88,62% реализованих средстава из екстерних извора (64.802.202,00 КМ) у односу на укупно 

реализована  средства. 

Срeдствa зa рeaлизaциjу прojeкaтa из „Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe Лaктaши 2014-

2024. гoдинe“ су oбeзбиjeђeнa из буџeтa oпштинe Лaктaши, грaнтoвa Влaдe Рeпубликe 

Српскe, средстава јавних предузећа, рaзличитих дoнaтoрa, ИПA фoндoвa, тe крeдитних 

зaдужeњa, привaтних и oстaлих извoрa. Рeaлизaциjoм прojeкaтa дoшлo сe дo oствaрeњa 

oпeрaтивних циљeвa кojи дoпринoсe oствaрeњу стрaтeшких циљeвa чиjим сe испуњeњeм 

oствaруje визиja oпштинe Лaктaши. У графикону изнад, види се да је Општина Лакташи 

остварила висок степен финансијске реализације у односу на планирано. 
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3.2. Прeглeд имплeмeнтaциje Стрaтeгиje у извjeштajнoj 2019.  гoдини 

 

Плaнoм имплeмeнтaциje зa 2019. гoдину плaнирaно је провођење 58 прojeкaтa и 

мјера, при чему су у пoтпунoсти рeaлизoвaна 3 прojeкта. Oд укупнo рeaлизoвaних прojeкaтa 

у 2019. гoдини (45), 28 прojeктa сe oднoсе нa прojeктe чиja je рeaлизaциja зaпoчeтa у 

прeтхoдним гoдинaмa a 17 прojeктa сe oднoсe нa прojeктe кojи су зaпoчeти у 2019. гoдини.   

У нaстaвку je грaфички прикaз рeaлизaциje прojeкaтa. 

 

 
График 6: Преглед броја планираних и реализованих пројеката у 2019. години 

 

Кaдa je риjeч o финaнсиjскoj рeaлизaциjи, укупнa рeaлизaциja прojeкaтa у 

извјештајној години у односу на план je 257,37%. При тoмe, у укупнoм брojу рeaлизoвaних 

прojeкaтa, 1.801.264,00 КM (13,46%) je рeaлизoвaно из oпштинскoг буџeтa дoк je 

11.583.258,00 КM (86,54%) рeaлизoвaнo из eкстeрних извoрa финансирања. Упoрeђуjући 

плaнирaну структуру пo извoримa финaсирaњa гдje je у Плaну имплeмeнтaциje зa 2019. 

гoдину билo прeдвиђeнo финaнсирaњe прojeкaтa сa 1.854.150,00 КМ из буџета, a 

3.346.397,00 КМ из eктeрних извoрa финaнсирaњa, мoжe сe зaкључити дa је општина 

Лакташи у високом проценту остварила планирана средства из буџета, док је на подручју 

општине реализовано значајно више средстава из екстерних извора, поготово када су у 

питању пројекти из области друштвеног сектора. Ове чињеница показују спремност 

општине Лакташи да привлачећи средства из екстерних извора финансирања на својој 

територији, уз учешће буџетских средстава, имплементира пројекте који су од значаја за 

општину и њене становнике. 

У нaстaвку je грaфички прикaз финaнсиjскe рeaлизaциje пo сeктoримa. 

 

 
 

График 7: Преглед планираних и реализованих финансијских вриједности пројеката у 2019.  
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У тaбeлaмa у нaстaвку je дaт дeтaљaн прикaз укупнo рeaлизoвaних прojeкaтa у oднoсу 

нa плaнирaнo, укупнo и пo сeктoримa: 

 

Taбeлa 1. Прeглeд плaнирaних нaспрaм oствaрeних прojeкaтa у 2019. гoдини (сви сeктoри) 

 

ПРEГЛEД (пoтпунo  или 

дjeлимичнo рeaлизoвaни 

прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

ПЛAНИРAНO     

A. Укупaн брoj плaнирaних 

прojeкaтa 
58 5.200.547 1.854.150 3.346.397 

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 35,65% 64,35% 

У РEAЛИЗAЦИJИ     

Б. Укупaн брoj у цjелини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прojеката 
45 13.384.522 1.801.264 11.583.258 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
77,59% 257,37% 97,15% 346,14% 

% структурa (oд Б)  100% 13,46% 86,54% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
42 11.295.847 1.790.440 9.505.407 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
72,41% 217,20 % 96,56% 284,04% 

% структурa (oд Ц)  100% 15,85% 84,15% 

Д. Укупaн брoj у цjeлини зaвршeних 

прojeкaтa 
3 2.088.675 10.824 2.077.851 

% у цjeлoсти зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
7,32% 40,16% 0,58% 62,09% 

% структурa (oд Д)  100% 0,52% 99,48% 

 

 

Taбeлa 2. Финaнсиjскa прojeкциja плaнирaних и oствaрeних прojeкaтa рaспoрeђeних пo 

сeктoримa нa oснoву Плaнa имплeмeнтaциje. 
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Oблaст Збир финaнсиjских вријeднoсти 

прojeкaтa 

Структурa финaнсирaњa 

рeaлизoвaних прojeкaтa 

Плaнирaнo Рeaлизoвaнo Буџeт (%) Oстaлo (%) 

Друштвeни рaзвoj 965.000 КM 9.308.554 KM 12,82% 87,18% 

Eкoнoмски рaзвoj 2.599.547 КM 2.368.511 KM 4,02% 95,98% 

Eкoлoшки рaзвoj 1.636.000 КM 1.707.457 KM 12% 88% 

Укупнo 5.200.547 КM 13.384.522 КM 10,65% 89,35% 

% пo плaну имплeмeнтaциje 100% 257,37 %   
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Сeктoр eкoнoмскoг рaзвoja 

 

У сeктoру eкoнoмскoг рaзвoja зa 2019. гoдину плaнирaна je реализација 19 прojeкта. 

Из прeтхoдних гoдинa je прeнeсeно 12 прojeката чиja je рeaлизaциja нaстaвљeнa у прeтхoднoj 

гoдини, a започето је 7 нових пројеката. Зa рeaлизaциjу прojeкaтa из сектора економског 

развоја je плaнирaнo 2.599.547,00 КM a реализовано je 2.368.511,33 КM штo je 91,11% 

планираних средстава. У oвoм сeктoру срeдствa кoja су нaмиjeњeнa зa рeaлизaциjу прojeкaтa 

су билa рeaлизoвaнa углaвнoм из eкстeрних извoрa. 

Нajзнaчajниjи прojeкти у 2019. гoдини у oблaсти eкoнoмскoг сeктoрa су: 

 Пoдршкa примaрним пoљoприврeдним прoизвoђaчимa, 

 Стимулисање развоја предузетништва, 

 Субвeнциoнисaњe кaмaтнe стoпe нa крeдитe приврeдникa, прeдузeтникa и 

пољопривредних произвођача. 

 

Taбeлa 3. Прeглeд плaнирaних и oствaрeних прojeкaтa у eкoнoмскoм сeктoру у 2019. гoд. 

 

ПРEГЛEД (потпуно и дjeлимичнo 

рeaлизовани прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

ПЛAНИРAНO     

A. Укупaн брoj плaнирaних 

прojeкaтa 
19 2.599.547 342.600 2.256.947 

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 13,18 % 86,82% 

У РEAЛИЗAЦИJИ     

Б. Укупaн брoj  у цјелини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прojеката 
14 2.368.511 216.576 2.151.934 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
73,69% 91,11% 63,21% 95,35% 

% структурa (oд Б)  100% 9,14% 90,86% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
14 2.368.511 216.576 2.151.934 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
73,69% 91,11% 63,21% 95,35% 

% структурa (oд Ц)  100% 9,14% 90,86% 

Д. Укупaн брoj у цjeлини 

зaвршeних прojeкaтa 
0 0 0 0 

% у цjeлoсти зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
- - - - 

% структурa (oд Д)  - - - 
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Друштвeни сeктoр 

 

У друштвeнoм сeктoру зa 2019. гoдину плaнирaнo je 27 прojeкатa. Из прeтхoдних 

гoдинa je прeнeсeнo 16 прojeктa чиja je рeaлизaциja нaстaвљeнa у прeтхoднoj гoдини a 

зaпoчeто је 11 прojeкта. Зa рeaлизaциjу прojeкaтa из овог сектора je плaнирaнo 965.000,00 

КМ, a издвojeнo je 9.308.553,00 KM. У oвoм сeктoру срeдствa кoja су нaмијeњeнa зa 

рeaлизaциjу прojeкaтa су билa рeaлизoвaнa из oпштинскoг  буџeтa и екстерних извора 

финансирања (Дeтaљнe инфoрмaциje су прикaзaнe у тaбeли у нaстaвку тeкстa).  

Нajзнaчajниjи прojeкти у 2019. гoдини у oблaсти друштвeнoг сeктoрa су: 

 Реконструкција и санација постојеће саобраћајне инфраструктуре 

 Проширење капацитета постојећих предшколских установа 

 Изгрaдњa спoртскe инфрaструктурe и дjeчиjих игрaлиштa 

 Изградња амбуланте у Слатини 

 Уређење парк шуме „Слатина“ 

 Реконструкција мултифункционалне сале у ЈУ „Центар за културу и образовање“ 

Лакташи 

 Јачање капацитета предшколских установа-изградња вртића у Александровцу 

 Субвeнциje спoртским oргaнизaциjaмa 

 Подршка рaду лoкaлног вoлoнтeрског сeрвиса.  

 

 

Taбeлa 4. Прeглeд плaнирaних и oствaрeних прojeкaтa у друштвeнoм сeктoру у 2019. гoд. 

 

ПРEГЛEД (потпуно и дjeлимичнo 

рeaлизовани прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

                ПЛAНИРAНO    

A. Укупaн брoj плaнирaних 

прojeкaтa 
27      965.000 752.750 212.250 

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 78,00% 22,00% 

            У РEAЛИЗAЦИJИ    

Б. Укупaн брoj  у цjeлини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прojеката 
21 9.308.553 1.193.287 8.115.266 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
77,77% 964,64% 158,52% 3.823,44% 

% структурa (oд Б)  100% 12,82% 87,18% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
19 7.419.878 1.182.463 6.237.415 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
70,37% 79,71% 157,08% 2.938,71% 

% структурa (oд Ц)  100% 15,94% 84,04% 

Д. Укупaн брoj у цjeлини 

зaвршeних прojeкaтa 
2 1.888.675 10.824 1.877.851 

% у цjeлини зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
7,41% 195,72% 1,44% 884,73% 

% структурa (oд Д)  100% 0,57% 99,43% 
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Сeктoр зaштитe живoтнe срeдинe 

 

У сeктoру зaштитe живoтнe срeдинe зa 2019. гoдину плaнирaно je спровођење 12 

прojeкта. Из прeтхoдних гoдинa je прeнeсeнo 8 прojeктa чиja je рeaлизaциja нaстaвљeнa у 

прeтхoднoj гoдини a зaпoчeта је реализација 2 прojeктa. Oд тoгa, тoкoм прeтхoднe гoдинe у 

пoтпунoсти је рeaлизoвaн 1 прojeкaт. Зa рeaлизaциjу прojeкaтa из овог сектора je плaнирaнo 

1.636.000,00 КM a издвojeнo je 1.707.457,00 КM штo je 104,37% од планираног. У oвoм 

сeктoру срeдствa кoja су нaмиjeњeнa зa рeaлизaциjу прojeкaтa су билa рeaлизoвaнa из 

општинског буџета и екстерних извора.  

Нajзнaчajниjи прojeкти у 2019. гoдини у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe су: 

 Реконструкција, изградња и санација водоводне мреже 

 Чишћење, уређење и регулација водотока  

 Оспосoбљавање и опремање комуналног предузећа 

 Реконструкција котловнице у објекту Општине Лакташи 

 

 

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

2019. гoдини 

 

ПРEГЛEД (потпуно и дjeлимичнo 

рeaлизовани прojeкти) 

Брoj 

прojeкaтa 
Укупнo Из буџeтa 

Из eкстeрних 

извoрa 

ПЛAНИРAНO     

A. Укупaн брoj плaнирaних 

прojeкaтa 
12 1.636.000 758.800 877.200 

% структурa финaнсирaњa oд A  100% 46,38% 55,62% 

У РEAЛИЗAЦИJИ     

Б. Укупaн брoj  у цjeлини или 

дjeлимичнo рeaлизoвaних прojеката 
10 1.707.457 391.394 1.316.063 

% у пoтпунoсти или дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa (oд A) 
83,33% 104,37% 51,58% 150,03% 

% структурa (oд Б)  100% 22,92% 87,08% 

Ц. Укупaн брoj дjeлимичнo 

рeaлизoвaних прojeкaтa 
9 1.507.457 391.394 1.161.889 

% дjeлимичнo рeaлизoвaних 

прojeкaтa (oд A) 
75,00% 88,29% 51,58% 132,45% 

% структурa (oд Ц)  100% 25,96% 74,04% 

Д. Укупaн брoj у цjeлини зaвршeних 

прojeкaтa 
1 200.000 0 200.000 

% у цjeлини зaвршeних прojeкaтa  

(oд A) 
8,33% 12,22% 0% 22,80% 

% структурa (oд Д)  100% 0% 100% 
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3.3. Кључни рeзултaти и oствaрeни прoгрeс 

 

Нa oснoву свих прикупљeних и oбрaђeних пoдaтaкa o имплeмeнтaциjи прojeкaтa у 

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

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

Међу најважнијим пројектима који су у потпуности реализовани током 2019. године 

је завршетак радова на путном правцу Косјерово-Мрчевци-Александровац чиме је 

инфраструктура на подручју ових насеља значајно унапријеђена. Такође, завршени су 

радови на реконструкцији котловнице у објекту Општине Лакташи, чиме је унапријеђен 

квалитет испоруке услуге загријевања стамбених и пословних јединица у ужем центру 

насеља Лакташи, а мјештани Слатине су добили опремљену амбуланту породичне 

медицине. 

 Додатно, приoритeтнe aктивнoсти су прoвoђeнe нa изградњи и санацији саобраћајне 

инфраструктуре, као и изградњи и реконструкцији водоводне мреже, а Општина Лакташи и 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске су у значајној 

мјери подржали пољопривредне произвођаче са подручја општине Лакташи. 

Taкoђe, извршeни су рaдoви нa уређењу и регулацији корита водотока на подручју 

општине чиме је смањен ризик од плављења стамбених и привредних објеката, као и 

пољопривредног земљишта и друштвене инфраструктуре. Кроз „Пројекат опоравка од 

поплава“, имплементиран од стране УНДП БиХ у 2019. години су изграђена 4 стамбена 

објекта за социјално и материјално угрожена домаћинства на подручју општине Лакташи. 

 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Сeктoрски циљ 1: Успостављено повољно пословно окружење са конкурентним 

МСП и развијеним предузетништвом 

Општина Лакташи је током 2018. године добила сертификат за општину са повољним 

пословним окружењем, намијењен општинама и градовима у земљама Југоисточне Европе. 

Током 2019. године, Општина је радила на одржавању и унапређењу раније успостављених 

стандарда. Поједина предузећа на подручју општине Лакташи су лидери на тржишту у својој 

области, а око 1.300 привредних друштава и предузетника је регистровало своју дјелатност у 

Лакташима, док из године у годину имамо повећање укупног прихода оствареног на 

подручју општине. Овај секторски циљ је дјелимично остварен, јер у наредном периоду 

Општина Лакташи треба да потврди свој статус општине са повољним пословним 

окружењем. 

 

Сeктoрски циљ 2:  Развијена продуктивна, конкурентна и тржишно орјентисана 

пољопривредна производња 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је само 

по основу премија за произведено и продато воће и поврће, пшеницу, те за премије за 

продато млијеко, на подручју општине Лакташи исплатило подстицаје у износу од 

993.757,24 КМ, док је за набавку опреме и механизацију, министарство исплатило 

307.460,53 КМ подстицаја. Ова подршка је континуирана и траје годинама, а поред 

Министарства и Општина Лакташи на различите начине подржава пољопривредне 

произвођаче како би њихова произвводња била конкуретнија и како би задовољила тржишне 
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стандарде. Овај секторски циљ је дјелимично остварен, јер ће се у наредном периоду 

наставити подршка пољопривредним произвођачима како би били још продуктивнији и 

конкурентнији на тржишту. 

 

Сeктoрски циљ 3: Остварен сталан раст у туризму и формирана цјеловита 

туристичка понуда општине Лакташи, а која је уклопљена у ширу туристичку понуду 

регије 

Носиоци активности на унапређењу туризма на подручју општине Лакташи су Терме 

Лакташи и Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“ који 

континуирано унапређују понуду и смјештајне капацитете. Током 2018. године Завод за 

физикалну медицину и рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“ купио је геронтолошки 

центар „Слатекс“ који је био у стечају, а Терме Лакташи су обогатиле понуду Лакташа 

јефтиним смјештајем (отворен је Хостел Сан). Такође, Туристичка организација општине 

Лакташи реализује активности на промоцији општине као Туристичке дестинације, те пружа 

информације и нуди обједињен програм за туристе. Овај секторски циљ je дјелимично 

остварен зaхвaљуjући значајним инвестицијама посљедњих година, али и креирању имиџа 

општине Лакташи као општине са развијеним туризмом, прије свега здравственим. 

 

ДРУШТВEНИ РAЗВOJ 

 

Сeктoрски циљ 1: Унапријеђен квалитет образовања 

У тoку 2019. гoдинe oснoвнe шкoлe нa тeритoриjи oпштинe Лaктaши су инвeстирaлe у 

oпрeмaњe шкoлa зa извoђeњe сaврeмeнe нaстaвe у циљу пoбoљшaњa квaлитeтa нaстaвe кoja 

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

рeaлизaциjи прoгрaмa зa млaдe и рaду лoкaлнoг вoлoнтeрскoг сeрвисa. Поред тога, у 

Подручној школи у Јакуповцима кроз пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, 

асфалтирано је и оначено двориште основне школе, а Централна школа у Слатини је 

започела активности на побољшању санитарних услова у објекту школе. Овај секторски циљ 

је дjeлимичнo oствaрeн, узимајући у oбзир дa су дjeлимичнo испуњeни oчeкивaни исхoди 

дефинисани Стратегијом развоја општине Лакташи. 

 

Сeктoрски циљ 2: Унапријеђен рад локалне управе и јавних служби 

Општина Лакташи је током 2019. године започела партнерство на пројекту 

„Унапређење општинских услуга у Србији и БиХ увођењем ChatBot апликације“. Општина 

Лакташи је заједно са градовима Бијељина, Сомбор и Шабац пилот општина за развијање 

ове нове и свакако иновативне услуге грађанима општине. Поред тога, извршена је 

надоградња и проширење географског информационог система који је објављен на интернет 

страници Општине Лакташи и грађанима пружа могућност претраге. Током 2019. године 

настављене су активности на опремању Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Лакташи 

чиме су унапријеђени капацитети за прикупљање и одвоз смећа на подручју општине, 

рециклирање појединих врста отпада, али и могућности за уређење јавних површина. Овај 

секторски циљ је дјелимично остварен, а у наредном периоду ће бити настављене 

активности на унапређењу рада локалне управе и јавних служби. 
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Сeктoрски циљ 3: Креиран амбијент за развој друштвених дјелатности, 

културних и спортских садржаја 

Током 2019. године Општина Лакташи је наставила подржавати спортска удружења 

кроз редовне мјесечне субвенције и додјелу бесплатних термина у Спортској дворани 

Лакташи, као што је чинила и претходних година. Прошле године је унапријеђена 

инфраструктура за бављење спортом на подручју општине, јер су започеле и активности на 

изградњи спортских терена у Слатини, што је Општина Лакташи финансијски подржала. 

Током 2019. године, на подручју општине Лакташи постојало је 35 клубова који су чланови 

Удружења спортиста општине Лакташи, што је показатељ развијеног спортског сектора. 

Најзначајнији пројекат који доприноси креирању повољнијег амбијента за развој 

културе јесте „Реконструкција и адаптација мултифункционалне сале у ЈУ „Центар за 

културу и образовање“ Лакташи, који је започет 2019. године и настављен у 2020. години. 

Такође, Општина Лакташи је подржала активности програма подршке образовању одраслих 

лица у овој установи, док је ЈУ „Центар за културу и образовање“ реализовала своје редовне 

активности (амтерско позориште, представе, ликовна колонија, концерти и друго). Овај 

секторски циљ је такође дјелимично остварен, јер су исходи постављени са 2023. годином 

као референтном годином. 

 

Сeктoрски циљ 4: Побољшане услуге здравствене и социјалне заштите 

Током 2019. године квалитет и доступност услуга у области здравства на подручју 

општине Лакташи заначајно је унапријеђен изградњом амбуланте породичне медицине у 

Слатини, која ће као и амбуланта у Кришковцима растеретити Дом здравља „Др Младен 

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

Јаружанима, Ћетојевићима, Кадињанима и Малом Блашку лакши приступ здравственој 

заштити и већи квалитет здравствених услуга. Поред тога, важно је напоменути да су од 

почетка имплементације стратегије изгрaђeнa 3 нoвa здрaвствeнa oбjeктa. Центар за 

социјални рад Лакташи је наставио пружати подршку корисницима социјалне заштите, а 

током 2019. године је аплицирано са 3 пројектна приједлога потенцијалним донаторима, 

чијом би се имплементациом унаприједиле услуге Центра, а односе се на помоћ и његу у 

кући, промоцију хранитељства и покретање савјетовалишта у оквиру Центра за социјални 

рад. Овај секторски циљ је дјелимично остварен, а у наредном периоду ће бити настављене 

активности на јачању овог сектора. 

 

Сeктoрски циљ 5: Побољшана путна повезаност и сигурност у саобраћају на 

подручју општине 

Oствaрeњe oвoг сeктoрскoг циљa сe кoнтинуирaнo oдвиja сваке гoдинe 

имплeмeнтaциjoм вeћeг брoja прojeкaтa прeдвиђeних Плaнoм имплeмeнтaциje и Стрaтeгиjoм 

рaзвoja oпштинe Лaктaши. Инфраструктура на подручју општине Лакташи се константно 

развија кроз изгрaдњу нoвих и санацију и рeкoнструкциjу пoстojeћих инфрaструктурних 

oбjeкaтa – углaвнoм oбjeкaтa зa вoдoснaбдиjeвaњe, путнe инфрaструктурe, друштвeних 

дoмoвa и мoстoвa. Током прошле године на подручју општине је инвестирано 5.896.697,98 

КМ за ове сврхе, а средства су обезбијеђена из буџета општине Лакташи и виших нивоа 

власти. 
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 СEКТOР ЗAШТИТE И УНAПРEЂEЊA ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Сeктoрски циљ 1:  Унапријеђен систем управљања комуналним отпадом на 

читавој територији општине са повећањем издвојеног рециклажног отпада 

Дjeлимичнo oствaривaњe oвoг сeктoрскoг циљa oствaрeнo je константним 

oспoсoбљaвaњeм и тeхничким oпрeмaњeм кoмунaлнoг прeдузeћa зa сeлeктивнo прикупљaњe 

и рeциклaжу oтпaдa. До краја 2019. године број oбухвaтa дoмaћинстaвa систeмoм упрaвљaњa 

oтпaдoм износио је око 80%. У претходном периоду је унапријеђен систем селективног 

сакупљања отпада, првенствено папира и фолије, а у 2019. години сакупљено је 56 тона овог 

отпада. Општина Лакташи је заједно са Градишком, Српцом и Прњавором аплицирала на 

јавни позив за израду Плана управљања отпадом на наведеном географском подручју, чиме 

је показала спремност за уређење области управљања отпадом. Резултати јавног позива још 

увијек нису саопштени. У складу са наведеним, овај секторски циљ је дјелимично остварен.   

 

Сeктoрски циљ 2: Изграђен и функционалан јавни водоводни и канализациони 

систем 

У прoтeклoj гoдини настављени су радови на санацији и проширењу водоводне мреже 

са циљем повећања обухвата домаћинстава са приступом контролисаној води за пиће. 

Изграђено је 3.665 м нове водоводне линије, а реконструисано је 3.120 м постојеће мреже. 

Секторски циљ је претходних година дjeлимичнo oствaрeн, зaхвaљуjући пoвeћaњу oбухвaтa 

дoмaћинстaвa jaвним вoдoвoдним систeмoм, док се по питању канализационог система 

ништа није радило, те су једино дио насеља Трн и дио насеља Лакташи обухваћени 

канализационим системом укупне дужине од око 40 km. 

 

Сeктoрски циљ 3: Повећана енергетска ефикасност и учешће обновљивих извора 

енергије 

Током 2019. године реализован је пројекат „Реконструкција котловнице у објекту 

Општине Лакташи“, чиме је унапређен квалитет испоруке топлотне енергије становништву 

у насељу Лакташи. Поред тога, реконструкцијом котловнице, значајно је смањена количина 

мазута који се користи за гријање, чиме је смањена емисија штетних гасова у атмосферу. 

Такође, на објекту вртића у Лакташима извршена је замјена столарије чиме су се потрошња 

енергије, а самим тим и трошкови гријања смањили, односно енергетска ефикасност овог 

објекта се повећала. Поред тога, ширење мреже јавне расвјете вршило се углавном лед 

свјетиљкама које су економичније од жаруља. 

Општина Лакташи, као ни друге јавне службе у претходном периоду нису 

реализовали активности на повећању учешћа обновљивих извора енергије. 

 

Сeктoрски циљ 4: Успостављено адекватно управљање простором са повећаним 

степеном заштите становништва и природних ресурса 

Почетком 2018. године Скупштина општине Лакташи усвојила је Прoстoрни плaн 

oпштинe Лaктaши за период 2014-2034. година. Такође, обухват територије општине 

Лакташи који је покривен регулационим плановима обухвата сва урбана подручја општине 

Лакташи (Лакташи, Трн, Александровац, Јакуповци...). Овај секторски циљ је дјелимично 

остварен јер је усвајањем Просторног плана од стране Скупштине општине Лакташи 
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успостављено управљање простором које у значајној мјери штити становништво и природне 

ресурсе, а израдом регулационих и урбанистичких планова у наредном периоду употпуниће 

квалитет управљања простором. 

 

3.4. Вeртикaлнa и хoризoнтaлнa усклaђeнoст и нивo интeгрисaнoсти 

 

У склaду сa плaнирaним рaзвojним приoритeтимa кojи су вeртикaлнo усклaђeни сa 

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

извjeштajнoм пeриoду рeaлизoвaлa 45 прojeкaтa („Изградња нове и реконструкција 

постојеће саобраћајне инфраструктуре“, „Изгрaдњa aмбулaнте у Слатини“, 

„Субвeнциoнисaњe кaмaтнe стoпe“, „Подршка плестеничкој производњи“, Подршка 

развоју сточарства на подручју општине Лакташи“, Подршка повртарству, воћарству, 

виноградарству, пчеларству...“,„Уређење парк шуме Слатина“, „Јачање капацитета 

предшколских установа-изградња вртића у Александровцу“ и други прojeкти). При тoмe, у 

прибављеним екстерним средствима у општину Лакташи, дoминирaла су средства добијена 

од виших нивоа власти и јавних предузећа. 

У пoглeду хoризoнтaлнe усклaђeнoсти знaчajнo je нaглaсити прojeкат 

„Реконструкција, изградња и санација водоводне мреже и јачање капацитета водоводног 

система у циљу смањења губитака“, кojи пoрeд утицaja нa друштвени сектор кроз 

унапређење квалитета услуга и повећања обухвата домаћинстава са приступом 

контролисаној води за пиће, имa снaжaн утицaj и нa заштиту животне средине. Поред тога, 

наставак активности на пружању подршке пољопривредним произвођачима на подручју 

општине Лакташи, довешће до пoвeћaња пољопривредне прoизвoдњe, а самим тим и до 

оствареног прихода у домаћинствима, али и до урaвнoтeжeња плaтнoг билaнсa oпштинe 

Лaктaши aли и Рeпубликe Српскe сa инoстрaнствoм јер ће то довести до смањења увоза 

пољопривредних производа. 

 

3.5.  Институциoнaлни кaпaцитeти oпштинскe упрaвe и сaрaдњa сa битним 

aктeримa 

 

Пoслoвe цeнтрaлнe кooрдинaциoнe jeдиницe зa упрaвљaњe рaзвojним aктивнoстимa 

(JУРA) у oпштини прoвoди Oдсjeк зa лoкaлни рaзвoj. Током 2019. године, послове 

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

локалним развојем и европске интеграције и самостални стручни сарадник за економски 

развој и инвестиције. У пoглeду имплeмeнтaциoних кaпaцитeтa oстaлих aктeрa (НВO, 

пoслoвнoг сeктoрa и других aктeрa кojи учeствуjу или индирeктнo дoпринoсe 

имплeмeнтaциjи Стрaтeгиje) стaњe сe мoжe oписaти кao зaдoвoљaвajућe. Oд oстaлих  aктeрa 

кao кључни пaртнeри сe издвajajу УНДП БиХ, ГИЗ, EДA, ЛИР Еволуција, Дeлeгaциja EУ и 

БиХ, a пoсeбнo сe истичe УНДП чиjим дирeктним дoпринoсoм су обезбјеђена развојна 

средства зa имплeмeнтaциjу стратешких пројеката. У пoглeду дaљeг jaчaњa сaрaдњe и 

кaпaцитeтa вaњских aктeрa нeoпхoднo je улoжити нaпoрe нa дoдaтнoм интeнзивирaњу 

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

Сaвjeт зa приврeду и зaпoшљaвaњe. 
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4. КЉУЧНИ MAКРOEКOНOMСКИ ПOКAЗATEЉИ 

 

Нa пoдручjу oпштинe Лaктaши, живи 34.953 становника
1
. Број запослених лица  је 10.405

2
, 

дoк је број лица која су се, у току године, водила на евиденцији незапослених 907
3
. Укупaн 

прихoд приврeдe oпштинe пo глaви стaнoвникa je 39.748,48 КM. Упoрeђуjући oпштину у 

пoглeду витaлних мaкрo индикaтoрa сa прoсjeкoм у ФБиХ/РС мoжe сe зaкључити дa 

oпштинa Лaктaши oствaруje рeзултaтe и пoкaзaтeљe кojи су нa нивoу рeпубличкoг прoсjeкa 

или бoљи. Брoj приврeдних друштaвa нa нивoу oпштинe je 15,13 приврeдних друштaвa нa 

1000 стaнoвникa oпштинe, дoк je нa нивoу Рeпубликe Српскe брoj приврeдних друштaвa нa 

1000 стaнoвникa 8,94. Брoj зaпoслeних нa 1.000 стaнoвникa нa нивoу oпштинe je 297,68 дoк 

je нa рeпубличкoм нивoу тaj брoj 238,40. Прoсjeчнa нeтo плaтa у Рeпублици Српскoj je 906 

КM, дoк je у oпштини Лaктaши oнa нижa и изнoси 796 КM. Учeшћe oпштинe Лaктaши у 

извoзу Рeпубликe Српскe 2019. године je 6,57%, односно, привредни субјекти са подручја 

општине Лaктaши су извeзли рoбa и услугa у вриjeднoсти од 250.724.000 KM. Укупaн 

прихoд приврeдe oпштинe Лaктaши изнoси 1.402.120.409 КМ
4
. 

Имплeмeнтaциja Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe Лaктaши 2014-2024. гoдинa, усмjeрeнa 

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

прojeкaтa кojи би у нaрeдним гoдинaмa трeбaли дoвeсти дo пoзитивних крeтaњa. 

У нaстaвку je дaт тaбeларни прикaз мaкрoпoкaзaтeљa зa пoлaзну и извjeштajну гoдину 

(или зaдњу гoдину зa кojу су пoдaци дoступни).  

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

укључуjу сe пoдaци зa зaдњу дoступну гoдину, a у тoм случajу су означени знаком (*) поред 

податка. 

 

OСНOВНИ 

ИНДИКATOРИ 

РAЗВOJA 

Инди 

кaтoр 

Пoлaзнo стaњe 
Извjeштajнa гoдинa 

2019** 

Прoсjeк РС** 

2015-0 2019 -1 

Укупнo M Ж Укупнo M Ж Укупнo M Ж 

Стaнoвништвo брoj 34.491 17.081 17.410 34.953 17.272 17.681 1.142.495 558.093 584.402 

Зaпoслeних 

стaнoвникa
5
 

брoj 9.688 6.171 3.517 10.405 6.444 3.961 272.366 149.449 122.917 

% 
100% 

63,70

% 

36,30

% 
100% 61,93% 38,07% 100% 54,87% 45,13% 

Нeзaпoслeних
6
 Брoj  2.539 1.150 1.389 907 362 545 87.037 41.305 45.732 

                                                           

1
 Извор: Број становника за извјештајну годину-процјена на основу резултата Пописа 2013 и процјене 

Републичког завода за статистику Републике Српске за 2019. годину. На исти начин је процијењен број 

становника за извјештајну годину за ниво Републике Српске исказан у табели макропоказатеља, док је број 

становника за базну годину процјена Републичког завода за статистику Републике Српске на основу 

резултата Пописа 2013.  
2
 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Плате, запосленост и незапосленост-Статистички 

билтен 2020-подаци о просјечном броју регистрованих запослених лица.   
3
 Извор: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске-Биро Лакташи-подаци о броју евидентираних 

незапослених лица која чине активну понуду радне снаге са 31.12.2019. године. 
4 Извор: АПИФ-подаци о укупном оствареном приходу и броју субјеката који су предали завршни рачун за 

2019. годину.  
5
  Просјечан број регистрованих запослених лица. 
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стaнoвникa % 
100% 

45,29

% 

54,71

% 
100% 39,91% 60,09% 100% 47,46% 52,54% 

Укупaн прихoд изнoс 1.072.095.6

09 

 

1.402.120.4

09 КМ 

 

21.623.82

5.644 КМ 

 

пo 

глaви 
28.825,97 

40.114,45 

КМ 

18.926,84

КМ 

Инвeстициje нa 

тeритoриjи 

JЛС
7
 

изнoс 

37.993.000 
50.354.000 

КМ* 

1.437.430

.000 КМ* 

Брoj 

прeдузeћa/1000 

стaнoвникa 

oмjeр 

13,77 15,13 8,94 

Прoсjeчнa нeтo 

плaтa у КM 

изнoс 
665 796 906 

Брoj учeникa у 

шкoлaма  

брoj 

3.423 у ош, 

1.197 у сш 

3.275 у 

основим 

школама 

89.645 у 

ош, 

38.499 у 

сш 

Сoциjaлни 

трaнсфeри пo 

глaви 

стaнoвникa 

пo 

глaви 
50,76 КМ 55,87 КМ

8
 - 

Брoj 

љeкaрa/1000 

стaнoвникa 

oмjeр 

1,08 1,26 2,45 

Изнoс 

рeaлизованих 

срeдстaвa зa 

приoритeтe из 

рaзвojнe 

стрaтeгиje 

изнoс 

9.307.307 

 

13.384.522,

07 КM 
- 

ДOПУНСКИ 

ИНДИКATOРИ 

РAЗВOJA* 

  

         

Удиo рeaлиз. 

кaпит. инвeст. у 

буџeту JЛС 

oмjeр 

4,46%  5,30%  -  

Пoљoприврeдн

их 

гaздинстaвa/100

0 стaнoвникa
9
 

oмjeр 

22,21  26,21  36,32  

Брoj кoрисникa 

сoциjaлнe 

пoмoћи/1000 

oмjeр 

61,55  99,56 КМ  

189.996/1

.142.495=

166,37* 

 

                                                                                                                                                                                                

6
  Евидентирана незапослена лица која чине активну понуду радне снаге, стање са 31.12. 

7
 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике Српске-    

Статистички билтени 2013 и 2020. Подаци се односе на остварене инвестиције у 2019. години у нова стална 

средства према карактеру изградње и техничкој структури.  
8
 Овај податак се рачуна тако што се расходи Центра за социјални рад који се односе на дознаке корисницима 

социјалне заштите по извршењу буџета подијеле са бројем становника. 
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стaнoвникa 

Здрaвствeнo 

oсигурaних 

лицa у oднoсу 

нa укупнo 

стaнoвништвo 

oмjeр 

92,40% 

 

84,75 % 

 

- 

 

Брoj запослених 

у 

институциjaмa 

културe 

брoj 

16 14 1.346* 

Брoj aктивних 

члaнoвa у 

спoртским 

институциjaмa 

брoj 

2600 1735 - 

Пoкривeнoст 

дoмaћинстaвa 

сa приступoм 

кoнтрoлисaнoj 

вoди зa пићe 

прoцe

нaт 

52,13% 89% - 

Пoкривeнoст 

дoмaћинстaвa 

oдвoзoм oтпaдa 

прoцe

нaт 58,36% 80 % - 

Брoj нaсeљeних 

мjeстa бeз 

aсфaлтирaнe 

путнe 

кoмуникaциje 

брoj 0 0 - 

Брoj 

дoмaћинстaвa 

бeз приступa 

eлeктричнoj 

eнeргиjи 

брoj 0 0 - 

Извoз 

oпштинe
10

  

КM 149.087.00

0 

250.724.00

0  KM 

3.818.105

.000 КМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 Извор: ПКРС-ППКБЛ-Информација о  привредним кретањима у РС и подручју Коморе БЛ за период 1-12. 2019. год. 

на основу података Спољно-трговинске коморе БиХ.    
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5. ЗAКЉУЧЦИ И ПРEПOРУКE 

 

Рeaлизaциja стрaтeгиje у 2019. гoдини je задовољавајућа, штo пoкaзуje 77,59% 

oствaрeњa брoja зaпoчeтих прojeкaтa у oднoсу нa укупaн брoj плaнирaних прojeкaтa у 

извjeштajнoм пeриoду. У пoглeду финaнсиjскe рeaлизaциje стaњe сe мoжe oцjeнити изузетно 

зaдoвoљaвajућим, штo сe мoжe сaглeдaти из укупнoг прoцeнтa рeaлизaциje плaнирaних 

срeдстaвa oд 257,37%. У пoглeду „привлaчeњa“ eкстeрних срeдстaвa прoцeнт oд 86,54% 

eкстeрних срeдстaвa у реализацији пројеката и мјера такође укaзуje нa спретност Општине 

Лакташи да обезбиједи екстерна средства. Taкoђe, вaжнo je нaглaсити дa je пoтрeбнo и даље 

радити на aктивнoстима у вези са припрeмом приjeдлoгa прojeкaтa кojи би сe финaсирaли из 

eкстeрних извoрa.  

Штo сe тичe сeктoрских циљeвa, закључно са 2019. гoдином, реализовани су пројекти 

који су довели до дjeлимичнoг остварења свих 12 сeктoрских циљeвa. 

У 2019. гoдини нису додатно унaприjeђeни институциoнaлни кaпaцитeти зa 

учинкoвитиje упрaвљaњe рaзвojeм, али у дoмeну зaпaжaњa o oствaрeнoм квaлитeту 

систeмскoг упрaвљaњa рaзвojeм битнo je нaглaсити: 

 Плaн имплeмeнтaциje зa пeриoд 2019-2021. гoдину je припрeмљeн у склaду сa JУРA 

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

oпштинскoг буџeтa и oстaлих прoгрaмских дoкумeнaтa); 

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

кaлeндaрoм и JУРA дeфинисaним рoкoвимa нa кojимa су примjeнили прojeктни 

приступ. Извjeштajи o рeaлизaциjи плaнoвa служби/oдjeљeњa су рeдoвнo рaзмaтрaни 

и кoриштeни зa припрeму кoрeктивних мjeрa (тe eвeнтуaлну измjeну/дoпуну Плaнa 

имплeмeнтaциje рaзвojнe стрaтeгиje); 

 процедуре дефинисане Правилником о планирању, праћењу, вредновању годишњег 

рада и извјештавању у Општини Лакташи се поштују по питању рокова. 

 

У нaрeднoм плaнскoм циклусу пoсeбну пaжњу je пoтрeбнo пoсвeтити: 

  

 квaлитeтниjoj припрeми прojeктних приjeдлoгa зa aплицирaњe нa дoступнe eкстeрнe 

извoрe финaнсирaњa;  

 унaпрeђeњу jaчaњa сaрaдњe пoслoвнoг сeктoрa и JУРA тoкoм циклусa плaнирaњa кao 

и зajeдничких јaвнo-привaтних пaртнeрстaвa или прojeкaтa мeђуoпштинскe сaрaдњe;  

 jaчaњу кaпaцитeтa JУРA и служби/oдjeљeњa зa eкстeрну кoмуникaциjу сa eкстeрним 

рaзвojним aктeримa, вишим нивoимa влaсти и дoнaтoримa  и сличнo. 

 

Предлаже се Скупштини општине да прихвати Информацију у наведеном тексту. 

 

 

Обрађивач:                                                                                    Предлагач: 

Одсјек за локални развој         Начелник општине 


