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1. УВОД 
 

У циљу спровођења ванредних мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19), спријечавања и сузбијања ширења болести, те 

спашавања становништва, на подручју општине Лакташи, забрањен је или ограничен 

рад пословним субјектима са постепеним ублажавањем и укидањем мјера. Мјере су 

прописиване Наредбама Начелника општине, а на приједлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације, Закључцима општинског штаба за вандредне ситуације и 

Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације. 

 

Како би процијенила утицај донесених мјера на пословање пословних субјеката, 

Општина Лакташи је провела упитник за пословне субјекте под називом Анализа 

посљедица епидемије изазване вирусом ''Covid-19'', која је показала да је епидемија 

посебно негативно утицала на пословне субјекте којима је рад био забрањен или 

ограничен, али и на субјекте који су због посебно отежаних услова за рад (изгубљено 

тржиште, недостатак сировине и др.) знатно смањили приходе, а у одређеном броју 

случајава и потпуно обуставили рад. На узорку од 225 пословних субјеката (63 

привредна друштва, 151 предузетник, 2 задруге, 7 установа и 2 друга правна лица), 

колико их је у периоду трајања упитника (15 дана) попунило упитник, а који су 

обрађени, Општина Лакташи је утврдила:  

 

• На који начин су пандемија и одлуке надлежних органа утицала на пословање 

предузећа. 

• Период трајања ограничења радног времена, забране рада, или обуставе рада 

уколико их је било. 

• Разлоге обуставе и смањеног обима пословања-пада прихода, а који су 

посљедица пандемије. 

• Штету изгубљеног посла кроз компарацију нивoа оствареног прихода у првих 4 

мјесеца 2020. године и првих 4 мјесеца 2019. године. 

• Утицај тржишног шока на запосленост и раднике. 

• Главне проблеме за наставак пословања и мјере које је привреда предузимала 

како би превазишла те проблеме. 

• Очекиване приходе и запосленост до краја текуће године. 

 

Такође, кроз питања и одговоре на упитник, Општина Лакташи је провјерила 

интерес субјеката за специфичне мјере подршке, на основу чега ће бити припремљен 

пакет мјера за ублажавање негативних економских посљедица кризе.  
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2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Упитник Анализа посљедица епидемије изазване вирусом ''Covid-19'', испунило 

је 225, од укупно 1.258 пословних субјеката на подручју општине Лакташи 

(информација о броју пословних субјеката на подручју општине Лакташи узета је из 

базе података коју води Пореска управа Републике Српске, а по којој овај број има 

пријављене раднике, на датум 31.03.2020. године), што представља узорак од 17,89% и 

као такав представља репрезент популације која је обухваћена истраживањем. 

 

 

 
Графикон бр. 1: Утицај епидемије вируса „Covid-19“ на пословање предузећа 

 

 

 

 

Да би добили праву слику о условима у којима су анкетирани пословни субјекти 

на подручју опшине Лакташи пословали у периоду од појаве корона вируса до тренутка 

испуњавања анкете, важно је истаћи да је чак 135 њих, односно 60% у потпуности 

обуставило рад усљед изречених мјера забране рада или других разлога, 39 

анкетираних пословних субјеката, односно 17,3% је пословало са ограничењима 

(забрана рада за дио дјелатности, ограничење радног времена, поштовање прописаних 

хигијенских мјера и слично), док је 51 пословни субјекат, односно 22,7% пословао у 

условима смањеног обима пословања (због прекинутог ланца снабдијевања или 

изгубљеног тржишта, недостатка сировина, недостатка радне снаге, отказивања већ 

уговорених послова, смањеног промета, немогућности поштовања донесених мјера и 

других разлога). 
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Графикон бр.2: Услови за рад анкетираних пословних субјеката 

 

 

Привреда на подручју општине се током 2019. године развијала, а најбољи 

показатаљ тога је повећан број запослених радника у периоду 28.02.2019-29.02.2020. 

године, гдје је само код анкетираних пословних субјеката дошло до повећања броја 

запослених  радника за 161. На дан 29.02.2020. године, код анкетираних пословних 

субјеката било је запослено 2.024. радника. Међутим, укупан број запослених радника 

код анкетираних пословних субјеката, усљед економског шока изазваног вирусом 

корона (Covid 19) и мјера изречених од Штаба за ванредне ситуације Републике Српске 

и Штаба за ванредне ситуације општине Лакташи, се смањио за 115 у мају 2020. године 

у односу на фебруар исте године. 

 

 

 
Графикон бр.3: Промјене у броју запослених 
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 Анкета је такође посматрала остварене приходе привреде на почетку 2019. 

године и 2020. године. Одговори анкетираних пословних субјеката показују значајан 

пад привредне активности, односно, пад прихода у првих 4 мјесеца 2020. године у 

односу на прва 4 мјесеца 2019. године за 12.097.546 КМ, односно, 21,24%, док је 

најзначајнији пад прихода забиљежен у априлу 2020. године у односу на април 2019. 

године, који је износио 6.960.208 КМ, односно 47,11%. 

 

 

Графикон бр.4: Преглед остварених прихода анкетираних пословних субјеката  

у периоду јануар-април 2019. и 2020. године 

 

 

Графикон бр. 5: Преглед остварених прихода у априлу 2019. и 2020. године 
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 Узимајући у обзир да су анкетирани пословни субјекти или у потпуности 

обуставили рад, или радили у условима ограничења и смањеног обима посла, током 

марта 2020. године 1.286 радника је било чекању, неплаћеном одсуству, на годишњем 

одмору или у неком другом радно-правном статусу радника, док је у априлу тај број 

износио 1.282. За проведено вријеме у једном од поменутих статуса, радници су 

углавном примали умањене плате, док су пословни пословни субјекти узимали кредите 

за одржање ликвидности, користили могућност за одгођено плаћање пореза као и 

финансирање плата радника из средстава Фонда солидарности, смањили су редовну 

потрошњу, скраћивали радно вријеме и друго. Просјечна искориштеност капацитета, 

према одговорима анкетираних пословних субјеката, у посматраном периоду била је 

65%. 

Општина Лакташи је кроз упитник такође провјерила интерес пословних 

субјеката за специфичне мјере подршке, при чему 88% анкетираних субјеката сматра да 

би субвенција за комуналну таксу на истицање фирме за мјесец март, април и мај била 

корисна у превазилажењу посљедица економског шока. Поред тога, 35,36% пословних 

субјеката сматра пожељном субвенцију камате на кредите пословних субјеката код 

банака или микрокредитних организација, док је 14,22% пословних субјеката за 

увођење мораторијума на отплату дугова пословним субјектима према буџету 

Општине. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине за мјесеце март, април и 

мај, 13,78% анкетираних пословних субјеката сматра корисном мјером, док друге мјере, 

од чега највише бесповратни грантови за трошкове пословања, 18,22% анкетираних 

субјеката такође сматра потребним. 

 

Графикон бр. 6: Потребе анкетираних пословних субјеката за мјерама подршке 

 

Поред већ предложених мјера, пословни субјекти су предлагали и мјере као што су 

бесповратна новчана средства, рефундација бруто зарада запослених, одобравање 

бескаматних кредита и друге мјере. 
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3. ЗАКЉУЧАК 

Циљ истрaживaњa je био да утврде посљедице епидемије вируса „Covid-19“ на 

пословање предузећа на подручју општине Лакташи.  Нa oснoву рeзултaтa 

истрaживaњa и у склaду сa свojoм мисиjoм и визиjoм, Општина Лакташи ће нaстojaти 

прeдузeти мjeрe пoдршкe, тe ћe нaдлeжним институциjaмa и дoнaтoримa укaзaти нa 

рaзмjeрe нeгaтивнoг утицaja вирусa „Covid-19“ нa пoслoвaњe привaтнoг сeктoрa у 

општини Лакташи, а кaкo би сe увeлe кoнкрeтнe мjeрe пoмoћи.  

 

Резултати истраживања су показали да је економски шок овог типа, довео до 

значајног пада привредне активности на подручју општине Лакташи (у априлу 2020. 

године приходи су мањи за 47,11% него у истом периоду 2019. године). 

Поред тога, запосленост је у мају била мања него у фебруару 2020. године, а према 

одговорима анкетираних пословних субјеката да су изгубили тржишта као и већ 

договрене послове, за очекивати је да ће доћи до пада запослености, односно, повећања 

незапослености на подручју општине Лакташи у нарeдном периоду. 

 

 Како би допринјели одржању што вишег нивоа привредне активности, Општина 

Лакташи ће у складу са резултатима истраживања, а који се односе на потребе 

привреде за мјерама подршке, развити пакет мјера за ублажавање негативних 

економских посљедица кризе. 


