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РИЈЕЧ НАЧЕЛНИКА

Уређење комуналне инфраструктуре, реализација различи-
тих пројеката од друштвеног и културног значаја, сарадња са 
грађанима – теме су које су обиљежиле период за нама.

И поред ограничених буџетских средстава, настојимо да ријешимо 
приоритетне инфраструктурне проблеме, и уз помоћ различитих 
пројеката, пружимо подршку грађанима, али и успјешнијем посло-
вању наших предузећа. 

У наредном периоду наставићемо са започетим пројектима из-
градње, санације, реконструкције и модернизације, уз валориза-
цију природних потенцијала и културно-историјске баштине, и на тај 
начин наставити, сигурним кораком, на путу стабилног и одрживог 
развоја Лакташа.

Настављамо са домаћинским приступом, посвећеним и одговорним 
радом, радујући се развоју и напретку Лакташа који ће неминовно 
услиједити.

У билтену који се налази пред вама представили смо неке од најзна-
чајнијих пројеката који су обиљежили 2018. годину у Лакташима. 
Поред овога, наше јавне установе, организације и удружења, уз 
подршку Општинске управе општине Лакташи, организовали су 
различите културне и спортске манифестације и догађаје који су 
свакако обогатили друштвени живот наше општине.

Нови пројекти и иницијативе најављују да је пред нама још једна 
динамична и успјешна година.

Начелник Општине Лакташи
 Ранко Карапетровић
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ЛАКТАШИ СУ ОПШТИНА СА ПОВОЉНИМ 
ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ

Круна вишегодишњих напора Општинске управе у из-
градњи повољног пословног окружења је свакако BFC 
цертификат, који је општини Лакташи уручен 24. априла 

2018. године у Београду. BFC цертификат је знак да Општин-
ска управа у свом раду обезбјеђује стабилно и предвидиво 
пословно окружење за све пословне субјекте и потенцијалне 
инвеститоре. Резултат рада општинског тима на испуњавању 12 
критеријума и више од 60 подкритеријума BFC SEE програма 
је испуњеност 92,5 од максималних 100 поена, чиме је Општи-
на Лакташи стекла имиџ општине стратешки опредјељене за 
унапређење привредног амбијента, привлачење инвестиција и 
подстицање локалног развоја. 

Regional Council for Business Friendly Environment in South-East Europe
on the basis of the verification audit report no. 17/2017

and the evaluation audit report no.17/2017

issues the

CERTIFICATE
Reg. no. 42-2017 

by which it confirms that the municipality of

LAKTAŠI
Karađorđeva 56, 78250 Laktaši, Republic of Srpska, BiH

meets the requirements of Business Friendly Certication in South-East Europe
program in accordance with the standard BFC SEE:2014

This certificate is valid from 28 December 2017 until 28 December 2019 and remains valid subject to satisfactory surveillance audit.

Surveillance audit is due before 27 December 2018

ACCREDITED
CERTIFICATION BODY

BFC �EE ����������������
NA�ED CE��������� Dušica Perišić

President of the Regional Council

This document (certificate) is issued in accordance with the current norms of accreditation and certification body. Special attention is to be paid on the period of 
certificate validity, identification of certified legal entity and the legal framework in relation to the issued certificate. Any reproduction, forgery and unautorized use

shall result in penalties in accordance with the law.
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ОПШТИНСКА УПРАВА 
КОРАК БЛИЖЕ ГРАЂАНИМА

Кроз пројекат „КООПЛокал – Јачање сарадње Привредне КО-
море и ОПштина на пружању подршке економском развоју 
на ЛОКАЛном нивоу“, развијена је мобилна апликација ин-

тернет странице општине Лакташи која је намијењена  свим кори-
сницима, који ће уз мноштво података моћи користити електрон-
ске сервисе који омогућавају једноставније и брже кориштење 
услуга општинске управе.

Циљ је да корисници ове апликације буду свакодневно информи-
сани о дешавањима у локалној заједници, о установама и органи-
зацијама, о раду локалне администрације, о дневно–политичким 
актуелностима, те о актуелним пројектима Општине.

Кроз пројекат су урађене и публикације зa прoмoциjу лoкaл-
них приврeдних кaпaцитeтa, инвeстициoних лoкaциja и услoвa 
пoслoвaњa и имиџa oпштина Србац, Прњавор и Лакташи. Изра-
дом публикација, унапријеђени су капацитети за промоцију прили-
ка зa улaгaњe у сeктoр мeтaлa/дрвeтa/aгрoиндустриje у oпштини и 
прeдузeћa из тих сeктoрa. 
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Пуштањем у саобраћај дионице од Друговића до Прњавора (25 
km) завршена је изградња аутопута „9. јануар“ од Бањалуке до 

Добоја у укупној дужини од 72 километра, за шта су издвојена 402 
милиона евра.

На овој дионици налазе се 52 значајна објекта – два моста преко 
Босне и Врбаса, виjадукт у Лишњи, два надвожњака у Лакташима 
преко магистралног и локалног пута, подвожњаци и тунели.

Пуштањем ове дионице у саобраћај, Република Српска је добила 

укупно 105 километара ауто-пута.

Предшколски капацитети у 
Александроцу граде се у склопу 

Јавне установе Центар за предшколско 
васпитање и образовање Лакташи у 
оквиру којег већ функционишу 2 вртића.

У првој фази изградње вртића 
обезбиједиће се смјештај за двије групе 
(до 60 дјеце са свим осталим пратећим 
садржајима). Планском документацијом 
остављена је могућност проширења 
капацитета до 150 дјеце. Влада Републике 
Српске финансира изградњу вртића 
са 800 хиљада КМ, а Општина Лакташи 
је обезбиједила земљиште, потребне 
дозволе за градњу  и инфраструктуру. 

Вртић за најмлађе у Александровцу биће 
стављен  у функцију током 2019. године.

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА АУТОПУТА 
ДОБОЈ-БАЊАЛУКА

У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У АЛЕКСАНДРОВЦУ
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РАЗВОЈЕМ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДО КВАЛИТЕТНИЈИХ 
УСЛОВА ЗА ЖИВОТ И РАД СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ

Уз помоћ Владе Републике Српске, у 2018. години, на подручју 
општине Лакташи уложена су значајна средства у развој путне 

инфраструктуре. Завршена је дионица аутопута од Лакташа до Прњавора 
чиме је завршена изградња аутопута Бања Лука-Добој, а проширен је и 
асфалтиран локални путни правац од Шешковаца преко Кришковаца, 
Папажана и Милосаваца, до Друговића. Такође асфалтирани су сеоски 
путеви у Чардачанима, Милошевцима, Милосавцима, Друговићима, 
Гламочанима, Јаблану, Јаружанима, Ћетојевићима, Кадињанима, 
Љубатовцима, Мрчевцима, Маглајанима, Косјерову, Лакташима, Трну и 
Ријечанима. Развој путне инфраструктуре допринјеће већој безбједности 
у саобраћају, али и равномјерном развоју свих дијелова општине 
Лакташи. У 2018. години на подручју општине Лакташи асфалтирано је 
укупно око 50km, у вриједности од преко 2 милиона КМ.
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СМАЊУЈУ СЕ РИЗИЦИ ПО СТАНОВНИШТВО И ПРИВРЕДУ ОД 
НАСТАНКА ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

Један од стратешких приоритета Општине Лакташи јесте уређење корита 
и обала ријека и ријечица на подручју општине, које су претходних 

година, а највише 2014. године, наносиле штету становништву и привреди 
излијевањем из корита и плављењем домаћинстава,  пољопривредних 
газдинстава, пословних објеката и јавне инфраструктуре. У 2018. години, 
већином кроз сарадњу са Развојним програмом Уједињених нација 
у БиХ уређена је обала Маховљанске ријеке у дужини од око 2.000m 
која је збoг мaлoг кaпaцитeтa кoритa, пoсљeдњих гoдинa нeкoликo путa 
плaвилa стaмбeнe и приврeднe oбjeкaтe, кao и oбрaдивo пoљoприврeднo 
зeмљиштe. 

Риjeкa Букoвицa je притoкa риjeкe Врбaс и прoтичe крoз нajгушћe  
нaсeљeна пoдручjа oпштинe Лaктaши: Букoвицу, Jaблaн, Tрн и Глaмoчaнe. 
Уређен је нajугрoжeниjи диo кoритa oд ушћа риjeкe Букoвицe у риjeку 
Врбaс до моста на регионалном путу Бања Лука - Градишка у дужини 
oд oкo 900m. Ријека Ступчевица такође протиче кроз Трн и улијева 
се у Врбас, а током 2018. године извршена је регулација водотока 
продубљавањем корита, изградњом обалоутврда и потходника испод 
регионалног пута Бања Лука – Градишка. Укупна дужина регулације 
износи 1.000m.
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години, већином кроз сарадњу са Развојним програмом Уједињених 
нација у БиХ уређена је обала Маховљанске ријеке у дужини од око 
2.000m која је збoг мaлoг кaпaцитeтa кoритa, пoсљeдњих гoдинa 
нeкoликo путa плaвилa стaмбeнe и приврeднe oбjeкaтe, кao и oбрaдивo 
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Jaблaн, Tрн и Глaмoчaнe. Уређен је нajугрoжeниjи диo кoритa oд ушћа 
риjeкe Букoвицe у риjeку Врбaс до моста на регионалном путу Бања 
Лука - Градишка у дужини oд oкo 900m. Ријека Ступчевица такође 
протиче кроз Трн и улијева се у Врбас, а током 2018. године извршена је 
регулација водотока продубљавањем корита, изградњом обалоутврда 
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У оквиру пројекта „Изградња и 
реконструкција водовода и канализације 

у општини Лакташи“ током 2018. године 
завршени су радови на изградњи:

- Водовода Гламочани – II висинска зона (тзв. 
водовод „Црнића главица“ Гламочани),

- Секундарне мреже водоводног система 
Кришковци, кракови према насељу Друговићи 
засеок Остојићи,

- Водовода  „Тришића Брдо“ Лакташи,

- Водовода Јакуповци „Берића Брдо“, 

- Три експлоатациона бунара у изворишту 
„Маглајани“ као и програм радова хидро-
геолошких истраживања у јужном дијелу 
општине Лакташи.

Вриједност изведених радова је 2.427.589,25 
KM, a омогућено је прикључење преко 420 
домаћинстава на јавну водоводну мрежу. 
Такође, у 2018-ој години изведени су радови 
на повезивању водоводних система Лакташи 
и Маглајани, регенерација једног бунара у 
Лакташима и изградња кракова водовдне 
мреже у више насеља на подручју општине 
Лакташи.

УНАПРИЈЕЂЕЊЕ  ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА 

САНИРАН МОСТ НА РИЈЕЦИ 
ВРБАС У ТРНУ

Од постављања моста у Трну је прошло много 

времена и било је неопходно извршити 

његову санацију.  Завршетак радова на санацији 

моста допринјеће безбједности саобраћаја, а 

укључује чишћење и заштиту од корозије, јачање 

конструкције моста, те постављање нове коловозне 

конструкције од металних талпи. Укупна вриједност 

инвестиције је око 385.000,00 КМ, а средства је 

обезбиједила Општина Лакташи. 
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ОБНОВЉЕН СПОМЕНИК И СПОМЕН 
КОСТУРНИЦА У ЛАКТАШИМА

У 2018. години, изведени су радови на санацији споменика и спомен 
костурнице погинулим борцима Народноослободилачког рата 

са подручја општине Лакташи, који се налази у центру Лакташа. 
Вриједност радова износила је 60.000,00 КМ, а средства за обнову 
споменика обезбијеђена су из буџета Општине Лакташи.

ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ 
АМБУЛАНТЕ У СЛАТИНИ

У Слатини је положен камен темељац за изградњу нове амбуланте 
породичне медицине. Камен темељац положили су предсједник 

Републике Српске Милорад Додик и начелник општине Лакташи Ранко 
Карапетровић.

Средства за изградњу амбуланте обезбјеђена су од дијела клинириншког 
дуга, и износе 470.000 КМ.
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Развојем Међународног аеродрома Бања Лука стварају се могућности да 
ово постане аеродром регионалног типа, као и шансе за унапређење 

овдашње привреде, туризма и путничког саобраћаја. Путници са овог 
аеродрома могу путовати редовним линијама у Београд, Мемингем (у 
непосредној близини Минхена), Штокхолм и Шарлоа (у непосредној близини 
Брисела). Такође, током љета организовани су чартер летови на релацији 
Бања Лука – Анталија (Турска).   У новембру 2018. године, првом мјесецу 
саобраћања компаније RyanAir на Аеродрому Бања Лука, авио превоз 
је користило скоро 10.000 путника.  Почетком наредне године општина 
Лакташи и становништво ће бити повезани директним летом и са Берлином. 

ЕВРОПА БЛИЖЕ ЛАКТАШИМА

НОВИ СМЈЕШТАЈНИ КОМПЛЕКС СА 
ТЕРАПИЈСКИМ ЦЕНТРОМ У СЛАТИНИ

У jaнуaру 2018. гoдинe, Зaвoд за физикалну медицину и 
рехабилитацију „Др Mирoслaв Зoтoвић“ je, у oквиру aктивнoсти 

прoширeњa кaпaцитeтa, oтвoриo нoви смjeштajни кoмплeкс сa 
тeрaпиjским цeнтрoм у Слатини. Изгрaдњa нoвих смjeштajних и 
тeрaпиjских oбjeкaтa oмoгућуje лиjeчeњe и рeхaбилитaциjу 192 
пaциjeнaтa чимe сe пoвeћaвaла дoступнoст здрaвствeних услугa 
нe сaмo зa пaциjeнтe из Рeпубликe Српскe, нeгo и зa пaциjeнтe из 
зeмaљa рeгиoнa. Изгрaдњу нoвих кaпaцитeтa прaти и eдукaциja  
љeкaрa,  aли и свих oстaлих члaнoвa рeхaбилитaциoнoг тимa. 
Кoмплeкс пoсjeдуje нajсвaрeмeниjу мeдицинску и ИTК oпрeму, 
кao и бaзeн, вeлнeс цeнтaр, тeрaпиjски блoк, кoнгрeсну сaлу, 
кaфe-пoслaстичaрницу… Oсим дoсaдaшњe дjeлaтнoсти Зaвoдa - 
oпeрaтивни зaхвaти, рeхaбилитaциja и прoтeтикa, изгрaдњa oвoг 
кoмплeксa oмoгућилa je и рaзвoj здрaвствeнoг туризмa на подручју 
општине Лакташи.
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Пројекат опоравка од поплава обухвата активности 
на санацији штета узрокованих елементарним 

непогоднама које су општину Лакташи и Босну 
и Херцеговину погодиле 2014. године. Пројекат 
је усмјерен на трајно стамбено збрињавање и 
економско оснаживање жртава поплава и клизишта, 
кроз изградњу и санацију индивидуалних стамбених 
објеката и помоћ малој пољопривреди, а све у циљу 
пружања помоћи социјално угроженим категоријама 
становништва у поплављеним подручјима. 

У току 2018. године, у сарадњи са Развојним програмом 
Уједињених нација, санирано је 29 објеката социјално 
и материјално угрожених домаћинстава, а почетком 
2019. године планирана је изградња 4 нова објекта за 
домаћинства чији су објекти неусловни и у рушевном 
стању. Такође, 5 домаћинстава ће добити пластенике 
површине 100m², систем за наводњавање „кап по кап“, 
садни материјал за прољетну сјетву те савјетодавну 
подршку у циљу успостављања успјешне производње.

НОВИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ 
САДРЖАЈИ У ВЕЛИКОМ БЛАШКУ

У Великом Блашку изграђено је мултифункционално 
игралиште са богатим спортско-рекреативним 

садржајем који ће свим љубитељима спорта на 
отвореном омогућити уживање у квалитетном садржају 
и слободном времену. Игралиште је прилагођено свим 
узрасним категоријама, како најмлађим становницима 
овог мјеста и општине Лакташи тако омладини и 
другима.  Игралиште укључује терене за мали фудбал 
и кошарку са асфалтном подлогом, теретану на 
отвореном, играоницу за дјецу, те ограђено травнато 
игралиште за фудбал на мале голове.

САНАЦИЈА ШТЕТА ОД МАЈСКИХ 
ПОПЛАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ 
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САВЈЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

Савјет за привреду и запошљавање општине Лакташи представља 
стручно, оперативно и савјетодавно тијело Начелника општине 

Лакташи, које представницима привреде даје могућност да у 
континуитету и на јасно дефинисан начин сарађују са извршним 
органима у општини, да имају увид у процесе доношења свих одлука 
којима се мијења привредни амбијент у локалној самоуправи и да на 
њега директно утичу, као и да касније прате његово спровођење. 

До сада је одржано 13 сједница Савјета за привреду и запошљавање, 
чији рад представља искорак у погледу отворености Општинске 
управе за сарадњу и све иницијативе приватног сектора за 
партнерске пројекте и њихово спровођење. 

Конструктиван дијалог и сарадња са привредом је од суштинског 
значаја за рад општинске управе у правцу креирања и унапређења 
повољног пословног окружења.

ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ИЗВОЗНО 
ОРИЈЕНТИСАНИХ СЕКТОРА И ПРЕДУЗЕЋА

Пројекат „LocalInterAct mreža“ реализује се у сарадњи са Агенцијом 
за развој предузећа „Еда“ и општинама Прњавор и Дервента, 

Општина Лакташи, а с циљем побољшања конкурентности извозно 
оријентисаних сектора и предузећа, уз унапређење конкурентности 
локација. Кроз пројекат су унапријеђени механизми општинске 
и међуопштинске подршке извозницима кроз примјену нових 
аналитичких и пословних алата. У оквиру пројекта, заинтересованим 
привредницима са подручја ових општина организована је студијска 
посјета компанијама у неколико земаља Европске уније гдје су 
локални привредници добили могућност да размијене искуства и 
успоставе потенцијалну сарадњу. Такође, израђени су инвестициони 
профил општине Лакташи и промотивни летак на српском и енглеском 
језику, као и промотивни видео општине Лакташи. 
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Током 2018. године кроз пројекат 
„Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ 
реализовани су значајни инфраструктурни 

пројекти, међу којима се истичу: 

- „Изгрaдњa мултифункциoнaлнoг игрaлиштa 
кoд пoдручнe шкoлe у Бoшкoвићимa“,

- „Реновирање и опремање објекта мјесне 
заједнице у Чардачанима“, 

- „Сaнaциja друштвeнoг дoмa у Бaкинцимa и 
рeкoнструкциja и прoширeњe jaвнe рaсвjeтe у 
Aлeксaндрoвцу“, 

- „Aсфaлтирaњe и стaвљaњe у функциjу путa у 
нaсeљeнoм мjeсту Jaкупoвци у дужини oд 900 
м“, 

- „Унaпрeђeњe услoвa зa фoрмaлнo и 
нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe дjeцe и млaдих“, 

- „Изгрaдњa пaркингa у двoришту ЈУ ОШ 
„Дeсaнкa Мaксимoвић“ Трн,

- Санација друштвеног дома у Петошевцима и 

- Санација објекта библиотеке у Лакташима.

Укупна вриједност реализованих пројеката је 
око 192.000,00 КМ.

Резултати постигнути у току имплементације 
пројекта огледају се у системским измјенама 
које се односе на ангажман грађана у 
општинском одлучивању, као и пружању 

квалитетнијих комуналих и социјалних услуга 
кроз ревитализацију мјесних заједница као 
нивоа одлучивања између локалне заједнице 
и грађана.

У Друштвеном центру у Великом Блашку у јуну 
2018. године, одржан је „Дан мјесних заједница“, 
који је окупио савјете мјесних заједница, 
представнике УНДП-а и представнике 
општинске управе. На овом догађају 
презентован је досадашњи рад мјесних 
заједница, као и проведени пројекти у оквиру 
пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у 
Босни и Херцеговини“, а кроз панел дискусију 
размијењена су искустава и представљени 
планови за наредни период.

ОСНАЖИВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У 2018. ГОДИНИ
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ОПШТИНА ЛАКТАШИ ПОДРЖАВА РАЗВОЈ „START UP“ БИЗНИСА

Пројекат запошљавања младих на подручју Босне и 
Херцеговине реализује се од 2008. године уз подршку 

Амбасаде Швајцарске. Од децембра 2017. године и Општина 
Лакташи је постала партнер пројекта у циљу омогућавања младим 
људима на подручју општине да се покретањем властитог бизниса 
приближе остварењу личних жеља и снова, а истовремено и 

доприносе развоју локалне економије. Шеснаест потенцијалних 
предузетника је током 2018. године учествововало у обукама у 
организацији CEFE BiH,  а пословна идеја под називом „Рекопак“ 
д.о.о. је позитивно оцијењена за финансирање. Пројекат је 
у завршној фази, а учесник пројекта је у фази преговора са 
донаторима.

У сарадњи са хуманитарном организацијом „Muslim Aid Sarajavо“ 
реализован је пројекат „Економско оснаживање социјално и 

материјално угрожених особа и младих особа кроз пластеничку 
производњу поврћа у пластеницима на подручју општине Лакташи“, 
у оквиру кога је двадесет пољопривредних произвођача добило 
пластенике површине 100m², систем за наводњавање „кап по кап“, 
садни материјал за јесењу сјетву, малч фолије и едукацију из области 
пластеничке производње. Такође, свим корисницима је омогућено да 
путем сарадње са Центром за економски и рурални развој у наредном 
периоду учествују у теоретским и практичним обукама о органској 
производњи поврћа у затвореном простору, као и стручна савјетодавна 
подршка на терену од стране реномираног агронома.

ДВАДЕСЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
ЗАПОЧЕЛО ПЛАСТЕНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ
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„ДАН ЗАПОШЉАЊА“ У ЦИЉУ 
ПОВЕЋАЊА ЗАПОСЛЕНОСТИ

ДИЈАСПОРА У ЛАКТАШИМА КРОЗ 
ПРИВРЕДУ И КУЛТУРУ

“Дан запошљавања Лакташи“ који је организован први пут ове 
године на простору општине Лакташи, окупио је различите актере 
на тржишту рада: представнике компанија који су имали потребу 
за запошљавањем, незапослена лица или лица која су тражила 
промјену запослења, као и ученике завршних школа у привреди 
и техничке школе који се спремају за тржиште рада. Преко 
20 послодаваца узело је учешће у овом догађају и понудило 

Пројекат „Дијаспо-
ра у Лакташима кроз 
привреду и културу“ 
је заједнички проје-
кат Општине Лакташи, 
Развојног програма 
Уједињених нација, Ми-
нистарства за људска 
права и избјеглице БиХ, 
Швајцарске амбасаде 
и Међународне органи-

зације за миграције. У оквиру овог пројекта, 8 привредника са 
подручја општине Лакташи добило је новчану подршку за запо-
шљавање нових радника, којих је као директан резултат пројек-
та запослено 17. Расположива средства од 51.000,00 КМ распо-
ређена су привредницима пропорционално у складу са бројем 
новозапослених радника, а успостављена је и сарадња послов-
ном заједницом у дијаспори.

више од 350 слободних 
радних мјеста. Понуђени су 
различити послови: од радника 
у производњи, складиштара, 
монтажера, контролора, возача, 
па до инжењера машинства, 
грађевине и бројна друга радна 
мјеста. „Дан запошљавања 
Лакташи“ дао је позитивне 
резултате, јер су незапослени 
пронашли запослење, а 
послодавци потребне кадрове.
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Развој привреде је један он најважнијих обиљежја општине 
Лакташи, а развој металске и машинске индустрије већ је 

довео до ситуације да недостаје кадрова у том сектору. Поводом 
Дана општине, Лакташи сваке године додјељују златне плакете 
грађанима и организацијама који дају свој допринос да Лакташи 
буду боље мјесто за живот и пословање. Ове године, признање 
за развој и унапређење привреде припало је Анђелку Гуњићу, 
директору предузећа „MAHLE Electric Drives Bosnia“ d.o.o Лакташи.

Допринос развоју општине Лакташи дали су и Срђан Вујмиловић, 
којем је уручено признање “Златни цвијет младости” за остварења 
у области ликовне умјетности и Драмски студио „Даске“ из Лакташа, 
којем је уручена златна плакета за развој позоришне умјетности.

 

ПРИЗНАЊЕ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДЕ
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ОПШТИНА ЛАКТАШИ 
ПОДРЖАВА ПРОЈЕКТЕ МЛАДИХ

У сарадњи са Фондацијом Мозаик, 2017. године, формирана 
је „Омладинска банка Лакташи“ као фонд за реализацију 

друштвено корисних пројеката које осмишљају и реализују 
искључиво млади. Кроз овај програм, до сада су реализована четири 
друштвено корисна пројекта: „Изградња мултифункционалног 
парка у Косјерову“, „Бољи технички услови за рад аматерског 
позоришта“, „Мултифункционални парк – теретана на отвореном“ 
и Реконструкција кошаркашког игралишта у Маховљанима. 

Као партнер Фондацији Мозаик, Општина Лакташи је младима 
са подручја општине омогућила и учешће у програму развоја 
предузетништва младих и друштвених бизниса кроз инкубатор 
друштвених бизниса.

ОТВОРЕНО ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Отварањем Подручног одјељења Музичке школе „Владо 
Милошевић“ у Лакташима знатно је олакшано похађање 

наставе ученицима са подручја општине, вријеме доласка до школе 
и повратка из школе значајно је скраћено, а и путни трошкови су 
значајно смањени. Ово Одјељење отвара нова радна мјеста за 
наставнике који ће водити наставу у музичкој школи.

Укупно 45 ученика похађа наставу у овом Одјељењу, а настава 
је организована у двије просторије у ЈУ „Центар за културу и 
образовање“ Лакташи, на смјеровима: клавир, хармоника, виолина 
и гитара.
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УСВОЈЕН ЈЕ ПРОСТОРНИ ПЛАН  
ЗА ПЕРИОД 2014-2034. ГОДИНЕ

Просторни план дефинише опште и посебне циљеве дугорочног 
просторног развоја, уређења и заштите територије општине 
Лакташи, њених еколошких, социјалних и економских подсистема, 
као и основна планска рјешења и политике усклађене са општим 
и посебним циљевима просторног развоја. Наслијеђене планске 
обавезе које се поштују овим планским документом су најприје 
Измјене и допуне Просторног плана Републике Српске до 2025. 
године („Службени гласник Републике Српске“, број 15/15), као 
и сви други плански документи који су усвојени, а односе се 
на територију која улази у обухват Просторног плана општине 
Лакташи. 

СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗУ РИЗИКА ОД 
ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА

Рaзвojни прoгрaм Уjeдињeних нaциja (УНДП), у склoпу прojeктa 
“Инициjaтивa зa смaњeњe ризикa oд кaтaстрoфa” на којем је 

Општина Лакташи партнер, а уз помоћих међународних стручњака, 
израдио “Систeм зa aнaлизу  ризикa oд кaтaстрoфa“ (DRAS)  за 
подручје општине Лакташи. DRAS je online плaтфoрмa кoja пружa 
aжурнe инфoрмaциje дoнoсиoцимa oдлукa и грaђaнимa o излoжeнoсти 
пoплaвaмa и клизиштимa нa пoдручjу општине Лакташи. 
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ДАН ВИНА ЛАКТАШИ 2018

Посљедњих петнаест година Општина Лакташи подстиче 
развој виноградарства и културе узгајања винове лозе. 

Данас на нашој општини имамо засађених 20 ha винограда и 40 
виноградара. Манифестација „Дан Вина 2018“ одржана је у априлу 
мјесецу на Тргу „9. јануар“. 24 винара са подручја општине Лакташи 
представили су укупно 52 врсте вина.

У оквиру манифестације, у продукцији Радио телевизије Републике 
Српске, снимана је тематска емисија о Дану вина.
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ЛАКТАШИ ЕТНО 2018

Лакташи етно 2018“ сајам кућне радиности, старих заната, 
традиционалне гастрономије и туризма одржан је по пети пут. 

Циљ сајма је унапређење туристичке понуде општине Лакташи али 
и очување и валоризација културе и традиције овог краја. Сајам 
се константно развија, повећањем броја излагача и посјетиоца и 
доприноси развијању руралног подручја. На сајму је учествовало 
преко 50 излагача са простора цијеле Републике Српске, који 
су представили своје производе. „Лакташи етно 2018“ завршен 
је у духу традиције, пјесмом и игром, који чувају наше обичаје од 
заборава.
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ДАН ЈАГОДЕ СЛАТИНА

„Дан Јагоде Слатина 2018“ организовали су општина Лакташи 
и Удружење пољопривредних произвођача општине Лакташи. 
Учешће је узело укупно 89 произвођача јагода са подручја општине 
Лакташи. Осим јагода, били су изложени штандови са медом, 
вином и другим производима који су исто тако препознатљиви за 
овај крај. 

На свечаном програму манифестације учествовали су КУД „Славко 
Мандић“ из Лакташа и ученици ОШ “Холандија“ из Слатине, а 
одржано је и стручно предавање о јагодарству.

ДАН РАКИЈЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ ГАСТРОНОМИЈЕ

Mанифестација “Дан ракије и традиционалне гастрономије“ 
привукла је велики број излагача и посјетилаца који су уживали 

у припремљеном програму. Посјетиоци су имали прилику слушати 
стручно предавање на тему „Производња воћних ракија врхунског 
квалитета“, које је одржао проф.  др Нинослав Никићевић.

Након предавања, организована је цјелодневна изложба ракија 
и традиционалних јела, дружење уз ракијски котао и здравицу 
долибаше, а на крају дана проглашени су најбољи произвођачи 
ракије и традиционалних јела.
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