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Стратегија развоја општине Лакташи је припремљена у склопу Пројекта интегрисаног 

локалног развоја у Босни и Херцеговини (БиХ) који представља заједничку иницијативу 

Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Швајцарске агенције за развој и 

сарадњу (SDC). 

Гледишта изнесена у овој Стратегији не одражавају обавезно гледишта UNDP-a БиХ и 

SDC-а. 
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1.  Увод 

 

 Стратегија развоја општине Лакташи за период 2014 – 2024. године је кључни 

стратешко-плански документ Oпштине, који треба да подстиче будући раст и развој 

заједнице кроз реализацију стратешких и оперативних циљева, те програма, пројеката и 

мјера који доводе до реализације визије.  

 Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и 

унапређења животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање 

заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег 

развоја општине и свеукупног живота у њој.  

 Општина се ангажовала у процесу израде Стратегије вођена увјерењем да 

стратешко планирање представља кључни инструмент за проактивно и одговорно 

управљање локалним развојем.  

 Процес израде Стратегије развоја, инициран од стране Начелника општине и 

подржан од стране Скупштине општине, је започео потписивањем Меморандума о 

разумијевању између Општине Лакташи и Развојног програма Уједињених нација (UNDP-

a) у априлу 2012. године, те формирањем радних тијела – Општинског развојног тима и 

Партнерске групе.  

 Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу створени 

су механизми за грађанско учешће, првенствено кроз рад Партнерске групе –  тијела којег 

су чинили представници јавног, приватног и невладиног сектора. Нагласак је стављен на 

укључивање и адекватно препознавање потреба потенцијално рањивих категорија 

становништва и националних мањина. У процес је био укључен и велики број грађана 

путем организовања фокус група и радионица, те путем јавних расправа.  

 Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу 

Oпштине, представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим 

секторима, креира основу за праћење напретка, те охрабрује сарадњу и договор у 

планирању различитих нивоа власти и друштвено-економских партнера.  

 Предуслов квалитетне и правовремене имплементације Стратегије јесте 

препознавање њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, 

али и успостављање Стратегијом предвиђених механизама за њену имплементацију, 

извјештавање, ажурирање и свеукупну операционализацију, а што је задатак који 

Општини, али и свим другим актерима у локалној заједници, предстоји у наредном 

периоду.  
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2. Методологија креирања стратегије развоја 

 

 У изради стратешког плана развоја општине Лакташи кориштена је 

стандардизована Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), 

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

ентитета. МиПРО је у потпуности усклађена са постојећим законским оквиром којим је 

дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, гдје је општинска администрација 

носилац процеса израде и имплементације стратегије, уз максимално укључивање свих 

других учесника живота у локалној заједници. Надаље, МиПРО је у потпуности 

усаглашена са водећим принципима и приступима стратешком планирању које 

промовише Европска унија.   

 Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја општине Лакташи за 

период 2014-2024. године су одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип 

интегрише економски аспект и аспект 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. 

Надаље, 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 учесници су ангажовани и допринијели су 

изради самог документа).  

 Стратегија развоја представља путоказ за свеукупни развој општине Лакташи, а 

обухвата економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз 

поштовање просторног аспекта. Полазна тачка за израду Стратегије развоја општине 

Лакташи је била анализа постојећих стратешких докумената, нивоа њихове реализације, те 

степена развијености људских ресурса неопходних за израду и имплементацију 

Стратегије. Ова анализа је била надограђена на основу анализе релевантних 

квантитативних и квалитативних података из примарних и секундарних извора.  

 Најважнији дио стратешког документа представља стратешка платформа која 

обухвата извод из социо-економске анализе, стратешке фокусе, визију развоја и стратешке 

циљеве развоја. Визија развоја те стратешки циљеви развоја општине дефинисани су на 

период од 10 година. Стратешка платформа је доминантно дјело Општинског развојног 

тима.  

 Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на 

питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за 

квалитетну имплементацију Стратегије, Општински развојни тим подијељен у секторске 

групе које су чинили и други учесници локалне заједнице, а у сарадњи са Партнерском 

групом за развој, израдио је секторске планове и оперативни дио Стратегије. Секторски 

планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка побољшању 

квалитета живота у општини, дефинисани су на период од пет година.  

 У завршном дијелу процеса, Општински развојни тим је, на бази принципа 

интеграције, објединио и ускладио секторске документе, те израдио оквирне трогодишње 

и планове имплементације, укључујући и план развоја организацијских капацитета и 

људских потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како би се 

омогућила дјелотворна имплементација Стратегије, финансијски оквир Стратегије и План  
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буџета за 2014. годину су у потпуности усклађени. Оквирни оперативни планови су 

израђени за наредне три године.  

 Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и 

пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем 

провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију 

Стратегије. Надаље, приоритетни програми и пројекти нису само основа за кориштење 

општинских и других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ 

екстерним изворима средстава, попут IPA програма Европске уније, али и других 

програма подршке у Босни и Херцеговини. 

 Код израде Стратегије развоја општине Лакташи посебно се водило рачуна о 

остваривању хоризонталне интерсекторске усклађености, те вертикалне усклађености 

Стратегије са стратегијама и плановима на другим нивоима. Као таква, Стратегија развоја 

је у складу са осталим локалним секторским стратегијама и плановима, стратегијама и 

политикама на вишим нивоима власти и просторним плановима на локалном и вишим 

нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим иницијативама међуопштинске сарадње.  
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3.  Стратешка платформа 

3.1.  Извод из социо-економске анализе 

 
 Опште карактеристике  

 

 Општина Лакташи је смјештена у западном дијелу Републике Српске и 

сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине. Подручје општине је насељавано од  

давнина. Основни разлог је то што је увијек било а и данас се налази на важном путу. 

Некада давно је то био римски "Пут соли" из Далмације у Панонију, а данас је то важна 

раскрсница токова робе, људи и капитала. 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 (41.159) на 10. мјесту од 62 

општине у Републици Српској. Густина насељености је 106 ст/km². Aдминистративно је 

подијељена на 11 мјесних заједница.   

 

  
 

 Према карактеристикама рељефа ради се о претежно равничарској општини 

(низијски рељеф Лијевча поља и ниске терасе Врбаса и његових притока). У ободним 

дијеловима општине протежу се ниске планине и брежуљкасти облици рељефа. 

Средишњим дијелом општине протиче ријека Врбас, у дужини од 25 km и као природна 

граница дијели је на жупски (десна обала Врбаса) и поткозарско-лијевчански дио (лијева 

обала Врбаса). Клима је умјерено континентална са изражена четири годишња доба, 

просјечном годишњом температуром oд 11°С и довољном количином падавина. 

Површина: 38.837 hа 

  

Процјена броја становника: 41.159  

 

Густина насељености: 106 ст/km
2
  

 

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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Климатски услови су повољни, прије свега за развој пољопривредне производње, али у 

задњим годинама све више се јављају екстремни хидролошки догађаји (поплаве, суша и 

вјетрови) који наносе огромну штету пољопривредним културама, инфраструктурним, 

привредним и објектима за становање. Анализе показују да ће се падавине екстремних 

интензитета које доводе до поплава повећавати, а продужаваће се и периоди суша.  

 Најважнији природни ресурси који су се и до сада користили и на којима ће и 

убудуће бити базиран привредни развој Лакташа су: обрадиво земљиште, шумски 

комплекси, минералне сировине и термоминерални потенцијал. 

  

 Демографски потенцијал  

 

 Демографски потенцијал представља значајну развојну снагу општине. Према 

процјени Републичког завода за статистику Републике Српске на подручју општине 

Лакташи у 2012. години у 13.234 домаћинстава  живјело је 41.159 становника
1
.                    

Број становника се стално повећава захваљајући досељавању становништва из 

других општина (позитиван миграциони салдо), с друге стране поједини дијелови 

општине се демографски празне (жупски дио). Просторно-планском документацијом и 

примјереним олакшицама треба усмјеравати насељавање становништва у рурална 

подручја, посебно она која остају без становништва, уз паралелан процес стварања услова 

за квалитетан живот на селу, а мјерама популационе политике и другим мјерама 

стимулисати демографски раст (негативан природни прираштај задњих година). 

Структуре становништава 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 1: Миграциона кретања                                                         Графикон 2: Природни прираштај  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Према саопштењу Агенције за статистику БиХ од 05.11.2013. године „Прелиминани резултати Пописа 

становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године“, на подручју општине Лакташи 

пописано је укупно 36.848 особа, распоређених у 11.443 домаћинстава. 
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 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 1000 становника износи око осам, док је овај број у Лакташима 12,8. Такође,  

формална стопа незапослености у Лакташима, у 2012. години је 22%, док је на нивоу 

Републике Српске у истом периоду 39,3% а на нивоу БиХ 44,1%. Привреда општине 

остварује респективно учешће у укупним привредним кретањима на нивоу Републике 

Српске и БиХ, на што је значајно утицао и раст извоза (у периоду 2005-2012. година извоз 

повећан више од три пута). Најразвијеније дјелатности су трговина, прерађивачка 

индустрија и грађевинарство. У структури прерађивачке индустрије доминирају 

производња прехрамбених производа и пића (прерада меса и производња месних 

прерађевина и прерада кромпира), метална и електроиндустрија, те прерада дрвета и 

производња производа од дрвета. 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. 

Велики је број 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. 

 
    Графикон 3:Пословни субјекти на подручју општине Лакташи
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 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, задатак је на који, између осталог треба усмјерити 

будуће активности. 

                                                 
2
 Извор: АПИФ, Бања Лука посредством Привредне коморе Републике Српске - Подручна Привредна 

комора Бања Лука - подаци о предузећима и задругама која су предала завршни рачун; Пореска управа РС 

Подручна јединица Лакташи - подаци о предузетницима који имају активан статус; Републички завод за 

статистику Републике Српске – подаци о регистрованим правним лицима; Социо-економска анализа стања 

општине Лакташи, Лакташи, јул 2006. године - подаци за 1990. и 1996. годину.  
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 Привлачење нових инвестиција заснованих на извозно орјентисаним и 

конкурентним индустријама, савременим технолошким рјешењима и образовном кадру 

кроз даље унапређење пословног окружења, кроз опремање пословних зона, оснивање  

инкубатора и пословних центара, битан је правац дјеловања. Прилике за развој треба 

тражити и у развоју бизниса везаних за пољопривреду и енергетску ефикасност. 

 

 Пољопривреда  

 

 Земљиште представља кључни природни ресурс на подручју општине, а није 

занемарљив 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. 

 Последњих двадесет година усљед ратних дешавања на овим просторима највеће 

штете у области пољопривреде претрпио је сточни фонд. Званични подаци статистике из 

области сточарства уназад седам година не приказују реалне податке стварног стања 

сточног фонда на подручју општине Лакташи. Негативна је чињеница смањења односно 

стагнације прије свега товне јунади, коза, оваца и коња док се број млијечних говеда, 

свиња, перади и кошница пчела повећао. 

 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. 
Графикон 4: Основне воћарске врсте 

 
 

 Општина Лакташи има усвојену Регионалну стратегију руралног развоја заједно са 

општинама Србац, Градишка и Козарска Дубица за период 2012-2015. година којом су 

обухваћени сви фактори руралног развоја, која је усклађена са стратешким документима 

вишег реда и у којој су јасно дефинисани стратешки циљеви и правци развоја овог 

сектора.  

 Приоритети будућег развоја општине требали би бити унапређење и развој 

пластеничке производње, те сточарства и воћарства на брдским дијеловима општине. 

Проблем у производњи воћа и поврћа је непостојање система организованих откупних 

мјеста, као и пласман ових производа путем задруга, хладњача, прерађивачких капацитета 
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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. У наредном периоду треба предузети активности на успостављању 

маркетиншке инфраструкутре у пољопривреди. 

 

 Туризам  

 

 Општина Лакташи располаже значајним туристичким ресурсима и великим 

природним и антропогеним потенцијалима. Међутим, у туристичку инфраструктуру и 

нове садржаје неопходно је континуирано улагати, да бисмо били конкурентни развијеним 

туристичким дестинацијама, и да бисмо од поменутих потенцијала изградили туристичке 

производе које можемо продати. Такође, неопходно је 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.  

 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, првенствено у пратеће, спортско-

рекреативне и друге сличне садржаје, којим би се обогатила тренутна понуда и повећао 

туристички промет. 

 Насеље Слатина има велике потенцијале за развој различитих облика туризма. 

Поред бање и дуге традиције Слатине као излетишта и туристичког мјеста, у Слатини 

постоји велики број термо-минералних и минералних извора који се налазе у дијелу 

насеља познатом као "Кисељаци" које је још увијек потпуно неуређено. Такође, Слатина 

располаже неопходним просторно-планским документима у којима је планиран развој 

туризма, као и одређеним нивоом изграђености опште и туристичке инфраструктуре. Бања 

Слатина је тренутно у саставу Републичког завода за физикалну медицину и 

рехабилитацију ''Др Мирослав Зотовић''. Бања пружа врхунске здравствене третмане и 

друге услуге својим пацијентима, али нема регистровану туристичко-угоститељску 

дјелатност, као ни уређене садржаје за туристе. 

 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. Постоји све више сеоских домаћинстава излетничког типа, која се налазе у 

веома атрактивним природним амбијенталним срединама, која пружају различите 

туристичко-угоститељске услуге излетницима и локалном становништву, што је такође 

значајан потенцијал, посебно имајући у виду да у општини Лакташи не постоји ниједно 

званично излетиште.  

 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 
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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, али и локалитете "Градина", "Брдашце", "Берек" и друге археолошке 

локалитете из различитих историјских епоха који су откривени на подручју општине 

Лакташи. Неки су већ и уређени као што је локалитет "Римске терме" у мјесту Лакташи, а 

уређењем још неких би се могли организовати различити туристички програми (обиласци, 

радионице, бициклистичке стазе и слично).  

 Поред наведеног, 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. 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.   

 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. 

 

 Тржиште рада 
 

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

општине. Званична стопа незапослености је знатно испод републичког просјека, и чак 

испод анкетне стопе на нивоу Републике Српске. С друге стране, велики број запослених 

ставља општину на пето мјесто у Српској (на четири становника један запослени).  

 Проблеми су: присутан тренд убрзаног раста броја незапослених, неусаглашеност 

понуде радне снаге са захтјевима инвеститора, низак ниво стечених практичних знања у 

школама и на факултетима, повећана незапосленост код младих, лица преко 45 година 

(тешко запошљиве категорије), жена, повећана незапосленост лица са ССС и ВСС уз 

константно велики број незапослених КВ лица.  

 
Графикон 5: Кретање броја запослених на подручју општине и РС 

 
Извор: Републички завод за статистику РС, Бања Лука -  просјек. 
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 Рјешења треба тражити у даљем подизању нивоа ефикасности администрације 

(брзина регистрације и издавања дозвола), локалним подстицајима којим утичу на 

стварање повољнијег привредног амбијента,  подстицајима за запошљавање на локалном и 

републичком нивоу, успостављању модела субвенционисања послодаваца за вријеме 

пробног рада радника, успостављању модела образовања одраслих у сарадњи са сусједним 

општинама,  Заводом за запошљавање и институцијама које се баве овом проблематиком,  

привлачењу нових инвестиција, активирању пословне зоне уз нови аутопут Бања Лука-

Добој, као шансе за развој предузетништва код младих и жена у руралном поручју и 

запошљавање лица са КВ, ССС и ВСС. 

 

 Друштвена структура  

 

Центар за предшколско васпитање и образовање је препознатљив по високим 

стандардима квалитета. 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 смјештајне капацитете. Неопходна 

је изградња дјечијих вртића и у руралним срединама како би се повећао број дјеце 

обухваћене предшколским васпитањем и образовањем, а самим тим и задржало младо 

становништво. Алтернативним програмима за дјецу предшколског узраста повећао би се 

обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем. Примијећен је недостатак 

простора на отвореном намијењен за игру дјеце као што су, на примјер, играонице на 

отвореном.  

 Општина Лакташи је улагала у основно образовање кроз изградњу и санацију 

објеката, те опремање учионица и кабинета за савремену наставу. 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.  

 Простор у коме дјелује Јавна установа Центар за културу и образовање је 

дјеломично саниран. Извршена је доградња постојећих капацитета  чиме су створени 

услови за проширење програма установе из области неформалног образовања и увођење 

нових садржаја и програма за образовање одраслих.  

Друштвени домови на подручју општине Лакташи су добра основа за креирање 

програма и садржаја намијењених грађанима свих старосних категорија. Извршена је 

санација већине друштвених домова у којима се окупљају грађани, проводе одређени 

садржаји намијењени дјеци и омладини, 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.   

 Спортска инфраструкура се  побољшава. Спортска дворана Лакташи ради у пуном 

капацитету и на располагању је спортским организацијама и клубовима за тренирање и 

такмичење. Неопходно је обезбиједити техничке услове за кориштење велике сале у 

дворани за рукомет и одбојку, јер капацитети мале сале не испуњавају услове за 

такмичење. У свим гранама спорта, клубови и такмичари постижу запажене резултате на 

свим нивоима такмичења. Готово у свим дијеловима општине постоје спортски објекти и 

спортски терени, те је неопходно извршити процјене стања у коме се налазе. Недостатак 

помоћних мултифункционалних терена онемогућава такмичење клубова у вишим 

ранговима. Непостојање концепта управљања инфраструктуром, те неадекватна 
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расподјела структуре на аматерски и професионални спорт (није адекватно одређена 

законом) утиче да  већини спортских клубова издвајања из Буџета представљају једини 

извор прихода. Одређене спортске дисциплине нису присутне (нпр.тенис) што захтијева 

стварање услова за њихов развој.  

У области здравствене заштите инвестирање у нове амбуланте и објекте врши се у 

складу са расположивим средствима. Проводе се активности потребне за изградњу  

савременог Дијагностичког центра у чијем саставу ће се налазити: Центар базичне 

рехабилитације, Центар за ментално здравље и Дијагностичке службе. На овај начин 

пацијенти ће моћи добити готово све здравствене услуге на једном мјесту.  

 У домену социјалне заштите примијећен је пораст самачких старачких 

домаћинстава. 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, те је неопходно радити на отварању породичних савјетовалишта који 

би дјеловали у смислу превенције и рјешавања поремећених породичних односа. Због 

пораста малољетничке деликвенције, посебну пажњу треба посветити превенцији и 

сузбијању, те израдити смјернице за поступање у случајевима насиља над дјецом од 

стране свих релевантних субјеката.  

 Препознајући значај организација цивилног друштва за развој локалне заједнице, 

Општина је подржала програме, пројекте, разне активности и уступила просторије на 

коришћење. Неопходно је радити на јачању капацитета организација кроз едукацију, 

успоставити модел подршке, те радити на успостављању центра са програмским 

садржајем.   

 

 Јавна инфраструктура и јавне услуге 

 

Већина путних праваца на подручју општине заслужује реконструкцију, јер 

саобраћајна оптерећења су превелика за капацитет постојећег профила коловоза, обзиром 

на већу густоћу насељености у послијератном периоду, изградњу аутопута Бањалука – 

Градишка, па самим тим појачану фреквенцију саобраћаја. 

 У наредном периоду потребно је интензивно радити на активирању међународног 

аеродрома Маховљани који је од интереса локалној заједници за унапређење туризма и 

привреде уопште. Како аеродром није у надлежности локалних власти, не може се много 

тога урадити на локалном нивоу, али свакако је од значаја да се укаже на потребу и 

проблем.  

Већи дио општине Лакташи је освијетљен и сама структура расвјете је у доста 

добром стању. Међутим, трошкови одржавања, као и трошкови електричне енергије су 

доста велики. Значајне уштеде као и повећање енергетске ефикасности ћемо постићи 

уколико у наредном периоду све преостале живине сијалице замијенимо са натријум 

сијалицaма високог притиска или уколико пронађемо одговарајући модел финансирања са 

ЛЕД расвјетним тијелима, временским управљањем јавне расвјете као и регулацијом 

свјетлосног тока.  

Радна јединица ''Електродистрибуција'' Лакташи је међу првима завршила и у 

просјеку има најстарију електроенергетску мрежу (средњенапонску и нисконапонску), 

изграђену у 55% на дрвеним стубовима са просјечном старошћу од 25 до 35 година 

(истекао вијек трајања више од 50%) која у наредном периоду мора бити реконструисана. 

Такође, очекује се и рјешавање проблемa снабдијевања електричном енергијом 
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индустријске зоне Александровaц, гдје је планирана изградња ТС 110/20 КV ''Лакташи II'' 

Александровац са капацитетом од 40 МW од стране ''Електропреноса БиХ''. 

 Територија општине Лакташи покривена је интернет и телекомуникацијском 

мрежом. Значајано 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.      

 На графиконима број 6. и број 7. приказан је однос између изграђене водоводне и 

канализационе инфраструктуре, односно однос инвестиција у изградњи наведених 

инфраструктура по годинама, из ког се може закључити да је општина Лакташи давала 

приоритет изградњи система за водоснабдијевање. 

На графикону број 8. приказан је степен наплате комуналних услуга 

водоснабдијевања и одвођења отпадних вода, из ког се може закључити да је у 

претходним годинама дошло до значајног повећања степена наплате комуналних услуга. 
                            

Графикон 6:  Однос дужина водоводне и канализационе мреже 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Графикон 7:  Однос инвестиција у изградњи водоводне и канализационе мреже 
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Графикон 8:  Проценат наплате услуга водоснабдијевања и канализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, ставарања 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. Другу врсту 

проблема представља интензивно кориштење простора за градњу објеката које је 

изражено у посљедњих двадесет година, усљед изражених миграционих кретања. 

Истовремено, те захвате у простору није пратила одговарајућа контрола и планско 

усмјеравање градње и других активности, што је такође довело да нарушавања животне 

средине и природног амбијента.  

 Задатак општинске управе је да у наведеним областима, предузме одговарајуће 

захвате 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. 

 

 

 Просторно планска документација  

 

 Општина Лакташи нема усвојен Просторни план као најзначајнији документ у 

просторном планирању локалне заједнице, а такође насеље Лакташи, као 

административни центар општине, нема урађен Урбанистички план.  

 На подручју општине Лакташи тренутно је један важећи урбанистички план и то 

''Урбанистички план Слатина за период 2007-2022. године''. 
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 Због економске кризе, која се одражава и на нашу локалну економску заједницу, за 

доношење стратешких и спроведбених докумената просторног уређења, основни проблем 

је недостатак финансијских средстава.  

 Сагледавши постојеће стање у области просторног планирања и имајући у виду 

његов значај за квалитетан развој сваке локалне заједнице, сматрамо да без изналажења 

неког другог модела финансирања израде докумената просторног уређења (осим из буџета 

локалне заједнице), није могуће у догледно вријеме донијети потребне планске документе, 

утврђене важећим прописима. 

 

 Анализа буџета 

 

У периоду 2005 - 2012. године буџет општине Лакташи се повећавао, приходи и 

примици имали су тенденцију пораста, међутим у 2012. години долази до наглог пада 

прихода, а тенденција пада се наставља и у 2013. години. 

Највеће учешће у структури прихода чини ПДВ, који је из године у годину све 

мањи, због опадајућег коефицијента који Општина Лакташи, као развијена општина има у 

расподјели укупних прихода од индиректних пореза, али и због мање укупне масе за 

расподјелу, нарочито у 2013. години. У складу са смањењем прихода смањује се и 

буџетска потрошња, кроз текуће расходе, али и издатке за капитална улагања. 

Посљедњих година евидентно је веће издвајање за отплате дугова, из разлога што 

се у ранијем периоду приступило крупним инвестицијама које су финансиране уз 

одгођено плаћање и из кредитних средстава, што за посљедицу има значајно мањи износ 

средстава у буџету, који би се могао усмјерити за капиталне инвестиције.T  

АНА 

ЛИЗА Графикон 9:  Буџетски приходи, расходи и суфицит/дефицит, по годинама 

 
Треба напоменути да су период од 2008. до 2012. године у општини Лакташи 

обиљежени значајни износи средстава по основу грантова и задужења. Међутим, тешко је 

очекивати да ће се овај тренд наставити с обзиром на постојећи лимит по основу задужења 

(18% од укупних редовних прихода), те неповољну 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 бисмо употпунили слику у вези са будућим пројектованим приходима општине 

Лакташи, осврнућемо се на податке из Документа оквирног буџета за период 2014-2016. 
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године, који је усвојен у јуну 2013. 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 периоду 2014-2016. 

године док се чак очекује њихов благи пад у односу на пројектоване јавне приходе из 

2013. године. 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 благи раст непореских прихода, те више 

средстава када су у питању грантови страних влада и међународних организација.  

У наредном петогодишњем периоду за финансирање имплементације пројеката 

дефинисаних у Стратегији поред прихода буџета, користиће се 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 (ИПА II, UNDP, UNICEF и слично).  

Имајући у виду претходно наведено, те ребаланс буџета за 2013. годину, пројекција 

јавних прихода у општини Лакташи за период 2014-2016. године би се могла представити 

на сљедећи начин
3
: 

 

 2013. 2014. 2015. 2016. 

Укупни приходи 18.150.000,00 16.760.000,00 16.250.000,00 16.400.000,00 

Порези 11.120.500,00 10.300.500,00 10.180.000,00 10.251.000,00 

Директни порези 3.182.500,00 3.262.500,00 3.158.000,00 3.228.000,00 

                Индиректни порези  7.900.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

Остали порези  38.000,00 38.000,00 22.000,00 23.000,00 
Доприноси за социјално 

осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00 
Грантови од страних 

влада и међународних 

организација 20.000,00 33.000,00 15.000,00 15.000,00 
Грантови из земље и 

учешће грађана 168.200,00 196.400,00 190.000,00 190.000,00 

Непорески приходи 5.034.120,00 4.722.100,00 4.746.000,00 4.864.000,00 
Трансфери од осталих 

буџетских јединица 654.080,00 570.000,00 560.000,00 555.000,00 
Примици од нефинансијске 

имовине 303.500,00 873.500,00 499.000,00 479.000,00 
Примици од финансијске 

имовине и задуживања 849.600,00 64.500,00 60.000,00 46.000,00 

 

Ове пројекције указују на то да ће питање финансирања развоја у наредном периоду 

представљати велики изазов
4
. 

                                                 
3
 У оквиру пројекта „Водовод и канализација Републике Српске“ предвиђено је да Општина Лакташи 

реализује потпројекат „Изградња и реконструкција водоводног и канализационог система на подручју 

општине Лакташи“. Средства за финансирање овог пројекта су обезбијеђена путем кредита одобреног од 

стране Европске инвестиционе банке и гранта Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини и гранта 

билатералних донатора. У табелу нису уврштени износи који ће бити реализовани по овом пројекту а 

програмирано је повлачење 10.000.000,00 КМ кредита, 4.000.000,00 КМ гранта из ИПА-е и 3.000.000,00 КМ 

од билатералних донатора до краја 2016. године.  
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3.2.  SWOT анализа општине Лакташи 

 

 SWОТ анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено 

анализом, и жељеног будућег стања које се дефинише стратешким планом развоја. Овај 

концепт нам даје систематску анализу пријетњи и прилика, као и њихово усаглашавање са 

јаким и слабим странама општине. SWОТ анализа кроз три сектора: локалног економског 

развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, обезбјеђује информације корисне 

за усклађивање општинских капацитета и способности са окружењем у којем општина 

дјелује.  

 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 

надградње (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 сљедећем периоду, дат је у сљедећој табели. 

 

 
                                                                                                                                                             
4
 Тренутне процјене указују да ће реализација свих предвиђених пројеката из Стратегије развоја за период 

до краја 2018. године захтијевати ангажовање око 80.000.000,00 КМ укупних средстава, од тога се очекује да 

се из буџета општине (приходи, кредитно задужење и обезбијеђени грантови) обезбиједи око 35.000.000,00 

КМ, а из осталих извора око 45.000.000,00 КМ. 
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СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 

Сектор локалног економског развоја  

 

 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 

 

 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 

 

Сектор друштвеног развоја   

 

 Демографски потенцијал - младо 

становништво 

 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 

 

 Негативан природни прираштај 

 Неповољан демографски распоред 

становништва (одлазак становништва из 

руралних у урбане дијелове општине и 

пражњене појединих дијелова општине) 

 Капацитети предшколских установа 

(Александровац и Слатина) 

 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  

 Непостојање пројектног приступа 

издвајања финансијских средстава за 

организације цивилног друштва 

 Непостојање институционалне сарадње 

са дијаспором 
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Сектор животне средине  

 

 Успостављен систем прикупљања отпада 

на читавом подручју општине 

 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 

 

 

 Неодржив систем управљања отпадом 

 Саобраћајна загађеност 

 Загађење природних ресурса 

непречишћеним отпадним водама 

 Неадекватно управљање потенцијалом 

ријеке Врбас  

 Клаонички отпад 
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ПРИЛИКЕ: ПРИЈЕТЊЕ: 

Сектор локалног економског развоја 

 Близина границе са ЕУ (пресељење 

производње) 

 Изградња мреже аутопутева 

 Развој туризма и нових туристичких 

садржаја у области здравственог, 

спортског и сеоског туризма 

 Стварање ланаца вриједности у 

пољопривредној производњи 

 Могућност аплицирања на ЕУ фондове 

 Дијаспора која посједује капитал, знање и 

вјештине неопходне развоју општинe 

 

 Низак ниво подстицаја на 

републичком и државном нивоу 

 Политички нестабилне прилике у 

региону 

 Рецесија 

 Неусаглашеност законских регулатива 

у појединим областима са прописима и 

стандардима ЕУ 

 Непостојање институционалног оквира 

за испуњавање европских стандарда 

 Инвестиционо неповјерење дијаспоре 

Сектор друштвеног развоја   

 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 

 

 Пренос надлежности са републичког 

на локални ниво у различитим 

областима друштвеног развоја које 

није праћено преносом извора 

финансирања 

 Све већи број удружења грађана за 

искључиво финансирање из буџета 

општине  

 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 Административне 

службе 

Сектор животне средине 

 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 (отпад...) 

 Недостатак културе управљања 

простором 

 Долазак прљаве индустрије 

 Непостојање система управљања 

клаоничким отпадом на државном 

нивоу 
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3.3.  Стратешки фокуси општине Лакташи 

  

 Социо-економска и SWОТ анализа општине Лакташи су поставиле основ за 

дефинисање стратешких праваца развоја општине који су фокусирани у слиједеће 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. Кориштење потенцијала отпада у производне и енергетске сврхе (комунални отпад 

/ рециклажни отпад; био-маса; органски – клаонички отпад). 

 

 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 

 

 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 надградње (образовања, здравства, културе и 
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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. 

 

 Кориштење потенцијала отпада у производне и енергетске сврхе (комунални 

отпад / рециклажни отпад; био-маса; органски – клаонички отпад) 

 

 Здрава средина и добра локална инфраструктура имају директан утицај на квалитет 

живота људи. У савременим условима, заштита животне средине и кориштење отпада у 

производне и енергетске сврхе 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 органски и чврсти отпад који је битан ресурс и привредни потенцијал.  
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3.4.  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 наредни 

десетогодишњи период развоја општине.  

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 

сарадње са представницима дијаспоре итд.) као и да имају идентификоване реалне 

пројекте за наредне планове развоја. 

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 

толерантна 

друштвена средина 

која обезбјеђује 

престижан квалитет 

живота у локалној 

заједници 
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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 толерантна друштвена средина која обезбјеђује 

престижан 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 задњe три деценије општина Лакташи је стекла 

имиџ успјешне предузетничке средине. Томе у прилог говори и чињеница да у Републици 

Српској и БиХ број активних предузећа на 1.000 становника износи око 8, док је овај број 

у општини Лакташима 12,8. 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 подразумјева 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 засновања 

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.  

 

 Инфраструктурно уређена, привлачна и толерантна друштвена средина која 

обезбјеђује престижан 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 
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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. 

 

 Еколошки очувана и енергетски освјешћена 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 искористимо 

природне и положајне потенцијале са 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 

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.  

Овај стратешки циљ подразумјева и реализацију циљева из Акционог плана 

одрживог енергетског развоја општине Лакташи, којима се настоји подићи свијест 
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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.
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4. Секторски развојни планови 

4.1. План локалног економског развоја 

4.1.1. Фокусирање  

 

Кључни фокуси и изазови економског развоја општине Лакташи у сљедећем 

петогодишњем  периоду су: 

 привлачење индустријских инвестиција које ће рачунати на локалне ланце  

 снабдијевања и запошљавати локалну радну снагу; 

 покретање нове фазе развоја предузетништва; 

 стварање додатне вриједности у пољопривредној производњи и инвестиције у 

туризам, са тежиштем на бањском туризму. 

 

4.1.2. Развојни циљеви економског развоја 

Циљеви економског 

развоја 

Веза са стратешким 

циљевима 

Веза са развојним циљевима у 

другим секторима 

1.1. Реализована 

„критична маса“ 

индустријских 

инвестиција које у већој 

мјери користе локалне 

пољопривредне 

произвођаче и 

запошљавање локалног 

становништва, до 2018. 

године 

Директно доприносе 1. 

стратешком циљу: 

Конкурентна 

привредна структура 

која оптимално 

реализује кључне 

инвестиционе, 

пољопривредне и 

туристичке 

потенцијале, уз 

равномјеран развој 

општине. 

Комплементарни са развојним 

циљевима у другим секторима.  

 

Олакшавају остваривање циљева 

сектора друштвеног развоја 2.2.-

2.4. и циља 3.2. у сектору заштите 

животне средине. 

1.2. Покренут нови 

предузетнички талас,  до 

2017. године 

1.3. Сталан раст у 

здравственом туризму и 

формирање цјеловите 

туристичке понуде 

општине Лакташи, 

уклопљене у ширу 

туристичку понуду регије 

до 2016. године 

 

Интеграција са стратешким документима виших нивоа 

Први циљ економског развоја усклађен је са другим стратешким циљем 

постављеним у нацрту Стратегије развоја Републике Српске 2012-2016. године - повећати 

конкурентност економије - односно другим опертивним циљем у оквиру тог стратешког 



-30- 

 

циља - побољшати структуру економије, првенствено подстицањем прерађивачке 

индустрије. 

Први, а и други циљ економског развоја општине Лакташи, у складу је са визијом и 

стратешким циљевима садржаним у нацрту Стратегије и политике развоја индустрије у 

Републици Српској за период 2014-2018. године, посебно са сљедећим стратешким 

циљевима: 

1.  Побољшати пословно окружење и повећати инвестиције у индустрију, 

2.  Ревитализација индустрије, и 

3.  Повећати запосленост у индустрији. 

Први циљ економског развоја општине у складу је са трећим дугорочним циљем 

аграрног развоја Стратегије развоја пољопривреде Републике Српске до 2015. године: 

уравнотежен интегрални развој, аграрни, рурални и регионални, јачање производности и 

економске заштите тржишно оријентисаних произвођача, заустављање депопулације и 

економско-социјална ревитализација сеоских, посебно брдско-планинских подручја. 

Други циљ је дјелимично у складу са трећим стратешким циљем Стратешког плана 

руралног развоја Републике Српске до 2015. године - побољшање услова живота и 

увођење веће разноврсности код остваривања прихода у руралној економији, односно са 

оперативним циљем 3.5. - оснивање и развој микро, малих и средњих предузећа на селу.  

Трећи циљ је у складу и са четвртим стратешким циљем Стратегије развоја туризма 

Републике Српске до 2020. године - унапређење туристичког производа базираног на 

одрживом развоју - и програмима у оквиру тог циља. 

Стратегија у области  миграције и азила БиХ 2012-2015. године, у којој је један од 

циљева јачање институционалних капацитета у БиХ у циљу везивања 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). У оквиру овог другог сета мјера предвиђене су активности на унапређењу 

правног и институционалног оквира у складу са препорукама и позитивним праксама ЕУ у 

правцу везивања ресурса емиграције са развојем БиХ. У Акционом плану за примјену 

стратегије, предвиђен је читав низ мјера за укључивање БиХ дијаспоре у друштвени и 

економски живот земље, а посебно и подршка општинама са израженом емиграцијом 

становништва у јачању њихових капацитета за развојну сарадњу са исељеништвом. 

Истовремено, Стратегија у области миграције и азила БиХ, као свој осми 

стратешки циљ предвиђа формирање Координационог тела, као важног интерсекторског 

механизма. Укључивање дијаспоре у локални развој заједнице у потпуности је усклађено 

са овом кровном стратегијом и предвиђеним акционим планом и омогућава вертикалну 

повезаност и сарадњу уз константну комуникацију органа локалне самоуправе са 

централним властима у БиХ.  

Стратегија развоја БиХ за период 2010-2014. године, која није усвојена од стране 

институција Савјета министара, укључујући и одговарајући Акциони план институција 

Републике Срспке предвиђају политику усмјерену на стварање и унапређење услова за 

активирање инвестиционог потенцијала дијаспоре, кроз сљедеће мјере и активности: 

основати међуинституционалну радну групу која ће припремити анализу могућности 

привлачења финансисјких прилива дијаспоре, донијети програм јачања комуникационих 

капацитета БиХ амбасада с мигрантским удружењима и појединцима у исељеништву у 

циљу пружања информација о инвестиционим приликама у БиХ, организовати сусрете и 
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конференције с дијаспором. На нивоу Српске, предвиђа се: идентификовати и успоставити 

редовне контакте с пословним дијелом дијаспоре, те институционална подршка (нпр. 

организација посјета) заинтересованим представницима дијаспоре. 

 

4.1.3. Програми, пројекти и мјере 

 За реализацију плана економског развоја општине Лакташи дефинисана су 22 

пројеката и 3 мјере, груписана у 7 програма: 

 Програм 1: Јачање капацитета примарне пољопривредне производње; 

 Програм 2: Стварање додатне вриједности у пољопривредној производњи; 

 Програм 3: Развој пословног окружења; 

 Програм 4: Подршка конкурентности МСП; 

 Програм 5: Подршка покретању нових бизниса (Start-ups); 

 Програм 6: Јачање и изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре; 

 Програм 7: Унапређење маркетинга општине као туристичке дестинације. 

 

Програм 1: 

Јачање капацитета 

примарне 

пољопривредне 

производње 

1. Подршка развоју сточарства (едукација, јачање генетског 

потенцијала и техничка подршка за IPARD)  

2. Подршка успостављању органске и интегралне производње 

3. Подршка пластеничкој производњи 

Мјера 1: Подршка воћарству, подизање засада воћа 

 

Програм 2: 
Стварање додатне 

вриједности у 

пољопривредној 

производњи 

1. Привлачење инвеститора у откупне и прерађивачке капацитете 

за воће и поврће 

2. Берза пољопривредних производа 

Мјера 2: Обука пољопривредних произвођача 

Програм 3:  

Развој пословног 

окружења 

1. Припрема и сертификација (BFC) за повољно пословно 

окружење 

2. Развој регионалне пословне зоне Александровац 

3. Формирање Агенције за развој МСП – формирање инкубатора  

Програм 4: 

Подршка 

конкурентности 

МСП 

1. Подршка увођењу стандарда квалитета 

2. Субвенционисање каматне стопе 

3. Подршка повезивању и интернационалном умрежавању 

предузећа 

4. Осмишљавање и организација манифестацијa (сајам) која 

промовише привредне потенцијале општине 

Програм 5: 

Подршка 

покретању нових 

бизниса (Start-ups) 

1. Организовање обука за потенцијалне предузетнике 

2. Суфинансирање отпочињања бизниса 

3. Креирање и промоција модела подршке за бизнис дијаспоре 

Мјера 3: Олакшавање налажења пословних простора 

Програм 6:  

Јачање и изградња 

туристичке 

1. Изградња спортско рекреативног комплекса на подручју Бање  

Лакташи – Спортска дворана Лакташи - Старача 

2. Нове инвестиције у изградњи и опремању здравствено- 
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инфраструктуре и 

супраструктуре 

туристичких центара у Слатини и Лакташима 

3. Подршка привлачењу инвестиција у остале туристичке 

пројекте 

4. Подршка развоју винског и сеоског туризма 

Програм 7: 

Унапређење 

маркетинга 

општине 

1. Креирање регионалне туристичке понуде 

2. Маркетинг општине као туристичке дестинације 

3. Креирање инвестиционог маркетинга општине 

 

 

Као иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи пројекти: 

 Берза пољопривредних производа 

 Обука пољопривредних произвођача 

 Организовање обука за потенцијалне предузетнике 

 Подршка развоју винског и сеоског туризма 

 Креирање регионалне туристичке понуде. 

4.1.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

 

Секторски циљ 
Процјена очекиваних исхода са 

индикаторима 

1.1. Реализована „критична маса“ 

индустријских инвестиција које у 

већој мјери користе локалне 

пољопривредне произвођаче и 

запошљавање локалног 

становништва, до 2018. године 

 Најмање двије веће инвестиције у 

откупне (преко 0,5 милиона КМ) и 

прерађивачке капацитете (преко милион 

КМ) 

 Укључено најмање 60 локалних 

произвођача у канале снабдијевања 

 Најмање 500 новозапослених са подручја 

општине путем индустријских 

инвестиција 

1.2. Покренут нови предузетнички 

талас, до 2017. године 

 Покренуто најмање 60 нових радњи и 100 

предузећа 

 Најмање 280 новозапослених у 

новопокренутим радњама и предузећима 

 Достигнут однос од најмање 19 фирми на 

1.000 становника 

 

1.3. Сталан раст у здравственом 

туризму и формирање цјеловите 

туристичке понуде општине 

Лакташи, уклопљене у ширу 

туристичку понуду регије, до 2016. 

године 

 Раст прихода у сектору туризма* и 

угоститељства од најмање 20% у 2016. у 

односу на 2013. годину 

 Раст броја запослених у сектору туризма* 

и угоститељства од најмање 20% у 2016. 

у односу на 2013. годину 

 
* У сектор туризма и угоститељства укључити и Завод за физикалну медицину и рехабилитацију «Др 

Мирослав Зотовић» Слатина и Бању Лакташи. 
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4.2. План друштвеног развоја 

4.2.1. Фокусирање 

 

 Кључни фокуси и изазови друштвеног развоја општине Лакташи у сљедећем 

петогодишњем периоду су: 

 Развој људских ресурса и друштвених садржаја за потребе динамичног друштвеног 

развоја са константним растом запошљавања; 

 Побољшана доступност и квалитет образовања (капацитети предшколских 

установа, програми доквалификација и преквалификација, доградња учионица и 

фискултурних сала у основним школама итд.);  

 Развој  нових и подизање квалитета постојећих услуга у области здравствене и 

социјалне заштите;  

 Повећано учешће жена, младих и дијаспоре посебно у руралном подручју у 

друштвеним процесима и  

 Подизање капацитета невладиних организација за реализацију пројеката који се 

финансирају из домаћих и међународних фондова. 

4.2.2. Развојни циљеви друштвеног развоја 

 

Циљеви друштвеног 

развоја 
Веза са стратешким циљевима 

Веза са развојним циљевима 

у другим секторима 

2.1. Побољшати 

квалитет структуре 

образовања са 

константним растом 

запошљавања и 

инвестирања у 

знање и људске 

ресурсе до 2018. 

године 

Директно доприноси стратешкм 

циљу 2: Инфраструктурно 

уређена, привлачна и толерантна 

друштвена средина која 

обезбјеђује престижан квалитет 

живота у локалној заједници 

 

Доприноси реализацији и 

стратешког циља 1: Конкурентна 

привредна структура која 

оптимално реализује кључне 

инвестиционе, пољопривредне и 

туристичке потенцијале уз 

равномјеран развој општине 

Комплементарно са развојним 

циљевима у другим секторима.  

 

Олакшава остваривање циљева 

економског развоја 1.1, 1.2. и 

1.3 и циља унапређења животне 

средине 3.3. 

2.2. Значајно 

унаприједити 

спортску и културну 

инфраструктуру и 

понуду друштвених 

садржаја до 2018. 

године посебно у 

руралним 

подручјима 

Директно доприноси стратешком 

циљу 2: Инфраструктурно 

уређена, привлачна и толерантна 

друштвена средина која 

обезбјеђује престижан квалитет 

живота у локалној заједници 

 

Комплементарно са развојним 

циљевима у другим секторима.  

 

Олакшава остваривање циљева  

економског развоја 1.1, 1.2. и 

1.3  
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2.3. У периоду 2014-

2018. године 

осигурати 

унапређење 

здравствене 

инфраструктуре и 

услуга и развој 

нових услуга у 

области социјалне 

заштите 

2.4. До 2018. године 

квалитетно 

унаприједити осталу 

инфраструктуру са 

обезбијеђеним 

одржавањем и 

реконструкцијом 

приоритетних 

инфраструктурних 

објеката 

Директно доприноси стратешком 

циљу 2: Инфраструктурно 

уређена, привлачна и толерантна 

друштвена средина која 

обезбјеђује престижан квалитет 

живота у локалној заједници 

 

Доприноси реализацији и 

стратешког циља1: Конкурентна 

привредна структура која 

оптимално реализује кључне 

инвестиционе, пољопривредне и 

туристичке потенцијале уз 

равномјеран развој општине 

Комплементарно са развојним 

циљевима у другим секторима 

 

Олакшава остваривање циљева 

економског развоја 1.1, 1.2. и 

1.3  

 

2.5. До 2017. године 

укључити значајан 

број жена и младих, 

посебно у руралном 

подручју, у процесе 

друштвеног развоја 

кроз подизање 

капацитета НВО и 

ојачати везе са 

дијаспором 

Директно доприноси стратешком 

циљу 2: Инфраструктурно 

уређена, привлачна и толерантна 

друштвена средина која 

обезбјеђује престижан квалитет 

живота у локалној заједници 

Комплементарно са развојним 

циљевима у другим секторима 

 

Олакшава остваривање циљева 

економског развоја 1.1, 1.2. и 

1.3, и циљева унапређења 

животне средине 3.1, 3.4. и  3.5.  

 

Интеграција са стратешким документима виших нивоа 

 

 Први циљ је дјелимично у складу са првим стратешким циљем Стратешког плана 

руралног развоја Републике Српске до 2015. године – побољшање услова живота и 

увођење веће разноврсности код остваривања прихода у руралној економији, односно са 

оперативним циљем 1.4. - унапређење људских ресурса у руралном подручју, трећим 

стратешким циљем – побољшање услова живота и увођење веће разноликости код 

остваривања прихода у руралној економији, односно оперетивним циљем 3.2 – 

побољшање доступности јавних услуга сеоском становништву. 

 Други циљ је дјелимично у сагласности са трећим стратешким циљем истог 

документа – побљшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања 
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прихода у руралној економији, односно са оперативним циљем 3.1. изградња и одржавање 

сеоске инфраструктуре. 

 Трећи циљ је дјелимично у сагласности са трећим стратешким циљем –  

побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања прихода у 

руралној економији, односно са оперативним циљем 3.2. – побољшање доступности 

јавних услуга сеоском становништву.  

 Четврти циљ је дјелимично у сагласности са трећим стратешким циљем - 

побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања прихода у 

руралној економији, односно са оперативним циљем 3.1. – изградња и одржавање сеоске 

инфраструктуре. 

 Други циљ је дјелимично у складу са другим стратешким циљем Стратегије развоја 

културе Републике Српске 2010-2015. године, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА - Културни развој 

Републике Српске (подстицање грађана по општинама на веће учествовање у 

умјетности и култури стварањем нове публике или стварањем активних учесника у 

креирању и промоцији секторских планова), односно са оперативним циљем                                

2. – побољшати квалитет културних садржаја по општинама и оперативним циљем              

4. – стимулисати локалне заједнице да преузму одговорност за своје културне јавне 

установе и невладин сектор који се бави културом и умјетношћу. Затим са трећим 

стратешким циљем – одрживост културних организација (културних и јавних установа, 

удружења, умјетника), односно опертивним циљем 1. - развој сарадње приватног, јавног 

и трећег сектора, оперативним циљем 2. - омогућити вишегодишње финансирање 

квалитетних културних програма свим онима који такав програм понуде и опертивним 

циљем 4 – истражити и развити алтернативне изворе финансирања и четвртим 

стратешким циљем – међународна и регионална културна сарадња, односно оперативним 

циљем 2. презентација и промоција културних садржаја (извоз културног производа 

Републике Српске). 

Стратегија у области  миграције и азила БиХ за период 2012-2015. године, у 

којој је један од циљева јачање  институционалних капацитета у БиХ у циљу везивања 

миграције и развоја. У Акционом плану за примјену стратегије, предвиђен је читав низ 

мјера за укључивање дијаспоре у друштвени и економски живот земље, а посебно: 

подршку општинама са израженом емиграцијом становништва у јачању њихових 

капацитета за развојну сарадњу са исељеништвом. Укључивање дијаспоре у локални 

развој заједнице у потпуности је усклађено са овом кровном стратегијом и предвиђеним 

акционим планом и омогућава вертикалну повезаност и сарадњу уз константну 

комуникацију органа локалне самоуправе са централним властима у БиХ.  

 

4.2.3. Програми, пројекти и мјере 

 За реализацију плана друштвеног развоја општине Лакташи дефинисано је 30 

пројеката и 5 мјера груписаних у 10 програма: 

 

 Програм 1:   Програм унапређења капацитета у области образовања; 

 Програм 2:   Програм развоја људских ресурса с циљем  запошљавања; 

 Програм 3:   Програм унапређења спорта и рекреације; 

 Програм 4:   Програм унапређења културе и забаве; 

 Програм 5:   Програм развоја здравствене заштите; 

 Програм 6:   Програм унапређења социјалне заштите;  
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 Програм 7:   Програм изградње, реконструкције и одржавања инфраструктурних  

       објеката; 

 Програм 8:   Програм јачања НВО; 

 Програм 9:   Програм јачања родне равноправности 

 Програм 10: Програм миграције и дијаспора 

Програм 1:  

Програм 

унапређења 

капацитета у 

области 

образовања 

1. Израда студије изводљивости за предшколско образовање  

2. Проширење капацитета постојећих предшколских установа 

3. Опремање основних школа за савремену наставу 

4. Развој и јачање алтернативних програма предшколског образовања 

на подручју општине 

Програм 2:  

Програм развоја 

људских ресурса с 

циљем 

запошљавања 

 

1. Мапирање и привлачење људског капитала  

2. Развој програма (центра) подршке образовању одраслих у склопу ЈУ 

Центар за културу и образовање (у случају креирања центра могуће 

јавно-приватно партнерство) 

Мјера 1: Планирати средства за подстицај за запошљавање и 

самозапошлавање 
 

Програм 3:  

Програм 

унапређења спорта 

и рекреације 

 

1. Развој спортске инфраструктуре кроз изградњу нових и санацију 

постојећих спортских терена  

2. Изградња дјечијих игралишта 

3. Изградња и стављање у функцију спортско-рекреативног комплекса 

на подручју МЗ Трн (бивша касарна) 

Мјера 2: Субвенције спортским организацијама и семинарима кроз 

давање бесплатних термина спортским организацијама и колективима 

Програм 4:  

Програм 

унапређења 

културе и забаве  

 

1. Међународна смотра фолклора  

2. Подршка реализацији програма за младе и раду локалног 

волонтерског сервиса 

3. Опремање сале Дома културе за мултифункционалне садржаје 

Мјера 3: Доношење и реализација годишњег плана културно-спортских 

активности у  руралном подручју 

Програм 5:  

Програм развоја 

здравствене 

заштите 

1. Подршка превентивним здравственим едукацијама становништва  

2. Изградња дијагностичког центра са центром за ментално здравље 

(реализација условљена стварањем услова за јавно-приватно 

партнерство) 

3. Изградња амбуланти у Слатини и Кришковцима (реализација 

условљена обезбјеђењем земљишта и потребних дозвола од стране 

општине) 
 

Програм 6:  

Програм 

унапређења 

социјалне заштите  

1. Подршка реализацији програма раног раста и развоја  

2. Унапређење активности за помоћ у кући и здравствену његу при 

Центру за социјални рад (могуће оснивање Центра) 

3. Посредовање при запошљавању маргиналних група – пасош 

компетенције 
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Програм 7:  

Програм изградње, 

реконструкције и 

одржавања 

инфраструктурних 

објеката 

 

1. Изградња нове саобраћајне инфраструктуре (путеви, кружни токови, 

семафори и др.) 

2. Реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре  

3. Проширење саобраћајнице у дијелу Карађорђеве улице у Лакташима 

(трећа трака) 

4. Санација и изградња друштвених домова по мјесним заједницама (у 

складу с потребом) 

5. Пројекат редизајна мулти функционалног трга у центру Лакташа 

(Трг палих бораца) - централа сувенирница, изложбе воћа и поврћа, 

отворена сцена и др. 

6. Изградња јавне расвјете (домови, игралишта, улице) 
 

Програм 8:  

Програм јачања 

НВО 

1.   Подршка успостављању мултифункционалног центра за НВО 

Мјера 4: Суфинансирање одобрених пројеката НВО сектора који су у 

складу са Стратегијом до 20% вриједности пројекта 

Програм 9:  

Програм јачања 

родне 

равноправности 

 

1. Економско оснаживање жена у руралним подручјима (ФИГАП) 

 

Мјера 5: Суфинансирање одобрених пројеката НВО сектора који су у 

складу са Стратегијом а односе се на родну равноправност до 20% 

вриједности 
 

Програм 10: 

Програм миграције 

и дијаспора 

1. Успоствљање базе података дијаспоре и формирано надлежно тијело 

- контакт особа за сарадњу са дијаспором 

2. Успостављање Дана дијаспоре, као културног и пословног форумa 

3. Успостављање сарадње са дијаспором у области размјене културних 

садржаја 

4. Пројекат Млади за младе - студијске посјете младих Лакташа 

младима у дијаспори 

 

 

Kao иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи пројекти:  

 Пројекат изградње нове саобраћајне инфраструктуре 

 Реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре  

 Развој програма (Центра) подршке образовању одраслих у склопу ЈУ Центра за 

културу и образовање 

 Међународна смотра фолклора. 

 

4.2.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

Секторски циљ Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

2.1.  Побољшати квалитет 

структуре образовања 

са константним растом 

запошљавања и 

инвестирања у знање и 

 Повећање удјела виших категорија образованости у 

укупној образовној структури (смањење удјела оних са 

основном школом и ниже за 10%, а повећање оних са 

еквивалентом средње школе за 7% и оних са вишим и 

високим образовањем за 3%) 
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људске ресурсе до 2018. 

године 
 50 лица годишње  прошло програм за образовање 

одраслих у складу са захтјевима тржишта рада 

 Повећање запослености до 100 радника  као посљедица 

промјене структуре образовања према условима 

тржишта рада до 2018. године 

 Креирана база знања, идеја и људског капитала до 

2018. године 

2.2.  Значајно унаприједити 

спортску и културну 

инфраструктуру и 

понуду друштвених 

садржаја до 2018. 

године посебно у 

руралним подручјима 
 

 Повећати број спортско-рекреативних објеката за 4 до 

2018. године  

 Понуду културног и друштвеног садржаја повећати за 

најмање два садржаја годишње 

2.3. У периоду 2014-2018. 

године осигурати 

унапређење 

здравствене 

инфраструктуре и 

услуга и развој нових 

услуга у области 

социјалне заштите 

 Изградња најмање једног здравственог објекта до краја 

2018. године  

 Повећање броја услуга из области здравства и 

социјалне заштите за пет нових услуга до краја 2018. 

године  

2. 4. До 2018. године 

квалитетно 

унаприједити осталу 

инфраструктуру са 

обезбјеђеним 

одржавањем и 

реконструкцијом 

приоритетних 

инфраструктурних 

објеката 

 Изградња 5 нових инфраструктурних објеката до краја 

2018. године 

 Реконструкција и санација најмање 5 постојећих 

инфраструктурних објеката до краја 2018. године  

2. 5. До 2017. године 

укључити значајан 

број жена и младих, 

посебно у руралном 

подручју, у процесе 

друштвеног развоја 

кроз подизање 

капацитета НВО и 

ојачати везе са 

дијаспором 

 Укључити 200 нових жена и младих у процесе 

друштвеног развоја кроз организовање до 15 секција 

постојећих НВО до 2018. године и провођење 2 

радионице годишње; 

 Понуде културних и друштвених садржаја повећа за 

најмање један догађај захваљујући размјени културних 

садржаја са дијаспором. 
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4.3. План заштите животне средине 

4.3.1. Фокусирање 

 

 Кључни фокуси и изазови животне средине општине Лакташи у сљедећем 

петогодишњем периоду су: 

 Кориштење потенцијала отпада у производне и енергетске сврхе (комунални отпад, 

биомаса, органски – клаонички отпад), 

 Кориштење обновљивих извора енергије (ОИЕ), и 

 Успостављање функционалног система одводње и пречишћавања отпадних вода. 

 На основу ових разматрања, утврђени су секторски циљеви за област заштите 

животне средине. 

 

4.3.2. Циљеви заштите животне средине 

 Циљеви у области животне средине су у складу са визијом развоја општине 

Лакташи, јер стварају кључне предуслове за предузетништво, производњу хране и 

очување здравља. 

Циљеви заштите животне 

средине 

Веза са стратешким 

циљевима 

Веза са развојним 

циљевима у другим 

секторима 

3.1. Организовано 

самоодрживо управљање 

чврстим отпадом на 

читавој територији 

општине са повећањем 

издвојеног рециклажног 

отпада на 200 тона 

годишње, до 2018. године 

Стратешки циљ 3:  

Еколошки очувана и 

енергетски освијешћена 

средина, која одрживо 

користи природне ресурсе 

 

Ствара претпоставке за 

реализацију свих циљева 

локалног економског 

развоја, као и циљева 2.2. и 

2.3. друштвеног развоја. 

3.2. Изграђен и 

функционалан јавни 

водоводни систем до 2018. 

године који обухвата 

најмање 80% 

домаћинстава и изграђени 

канализациони систем за 

30% домаћинстава, до 

2018. године 

3.3. Унаприједити стање 

управљања простором на 

подручју читаве општине, 

израдом Просторног плана 

општине и спроведбених 

докумената, до 2018. 

године 
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3.4. Смањење емисије СО2 

кроз повећање енергетске 

ефикасности и повећање 

учешћа обновљивих 

извора енергије, са 

смањењем емисије за 15% 

и повећањем енергетске 

ефикасности и кориштења 

обновљивих извора 

енергије за 5%, до 2018. 

године 

Стратешки циљ 3:  

Еколошки очувана и 

енергетски освијешћена 

средина, која одрживо 

користи природне ресурсе 

Напредак у енергетској 

ефикасности и примјени 

обновљивих извора 

енергије су посебно 

детаљно разрађени у овом 

секторском циљу. 

3.5. Повећати степен 

заштите природних 

ресурса, као и природног и 

културног наслијеђа, 

успостављањем најмање 

два заштићена подручја, 

до 2018. године 

Стратешки циљ 3:  

Еколошки очувана и 

енергетски освијешћена 

средина, која одрживо 

користи природне ресурсе 

 

Доприности реализацији 

циља 1.3. привредног 

развоја и циља 2.2. 

друштвеног развоја. 

 

Интеграција са стратешким документима виших нивоа 

 

 Најзначајнији стратешки документ из области животне средине на нивоу БиХ је 

Акциони план заштите животне средине Босне и Херцеговине (НЕАП) са осам 

приоритетних области. Секторски циљ 2 (ОЦ 3.2.) је повезан са приоритетном облашћу 1 

– Водни ресурси / отпадне воде, док је Секторски циљ 1 (ОЦ 3.1.) повезан са 

приоритетном облашћу 5 – Отпад / управљање отпадом. Секторски циљ 5 (ОЦ 3.5.) може 

се директно везати за приоритетну област 4 – Заштита биолошке и пејзажне 

разноликости. Приоритетна област 3 – Управљање животном средином (информациони 

систем/ интегрално планирање / едукација) и области - «Законско и институционално 

јачање» и «Израда документационе основе за планирање и управљање животном 

средином» у НЕАП-у су препознате као услов за имплементацију свих предвиђених 

пројеката у секторском плану. 

 Циљеви, програми и пројекти за заштиту животне средине у општини Лакташи су 

усклађени са принципима, мјерама и смјерницама које Просторни план Републике Српске 

до 2015. године прописује за развој инфраструктуре, нарочито саобраћајне, енергетске и 

комуналне инфраструктуре (ОЦ 3.1, ОЦ 3.2, ОЦ 3.3), за заштиту тла, ваздуха и воде (ОЦ 

3.2), за управљање отпадом (ОЦ 3.1) и за заштиту природних вриједности и културно-

историјских добара (ОЦ 3.5). Сви пројекти и мјере у оквиру секторског циља 3 (ОЦ 3.3) ће 

бити усклађени са Просторним планом Републике Српске. 

 У секторском циљу 5 (ОЦ 3.5.) сви пројекти су усклађени са важећом Стратегијом 

заштите природе Републике Српске, гдје су посебно релевантни Стратешки циљ 2: 

Одрживо коришћење природних ресурса, и Стратешки циљ 3: Смањење притисака на 

биолошку и геолошку разноврсност Републике Српске.  

 Принципи и мјере предвиђене у области енергетске ефикасности и кориштења 

обновњивих извора енергије (ОЦ 3.4.) усклађени су са Стратегијом заштите ваздуха 

Републике Српске. 
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 Секторски план општине Лакташи усклађен је са еколошким мјерама и 

принципима одрживог развоја, које прописује Стратешки план руралног развоја 

Републике Српске за период 2010-2015. године и Регионална стратегија руралног развоја 

општина Градишка, Козарска Дубица, Србац и Лакташи за период 2012-2015. године. 

Усклађивање је карактеристично за пројекте изградње инфраструктуре у руралним 

подручјима (ОЦ 3.1., ОЦ 3.2.), те за пројекте у оквиру секторских циљева ОЦ 3.3. и ОЦ 

3.5. 

 Цјелокупни секторски план у складу је са Другим дугорочним циљем Стратегије 

развоја пољопривреде Републике Српске за период 2009-2015. године, у којем се помиње 

заштита животне средине и одржив развој. 

 Успостава ефикасног система подстицања енергетске ефикасности и коришћења 

обновљивих извора који се прописује Стратегијом развоја енергетике Републике Српске 

до 2030. године у пуној мјери је интегрисана у секторском циљу ОЦ 3.4. 

 Пројекти дефинисани у оквиру секторских циљева 3.2., 3.4. и 3.5. су хармонизовани 

са Интегралном водно-енергетском студијом развоја слива ријеке Врбас (http://www.wb-

vrbasstudy.com/o-projektu.html).  

 

Интеграција са другим општинским стратегијама и плановима 

 Студија водоводног и канализационог система општине Лакташи и Пројекат 

детаљног хидрогеолошког истраживања општине Лакташи су били полазна основа за 

планирање пројеката у оквиру секторског циља ОЦ 3.2. Ови документи су такође и основа 

за финансирање пројеката путем кредита ЕИБ-а. 

 Пројекти дефинисани у Акционом плану одрживог енергетског развоја општине 

Лакташи (SEAP) и Студија јавног превоза општине Лакташи, искориштени су као основа 

за планирање пројеката и мјера у оквиру секторског циља ОЦ 3.4.  

 Секторски циљ ОЦ 3.5. се ослања на Просторни план општине 1985-2005. године и 

„Урбанистички план Слатина 2007– 2022. године“. 

 

4.3.3. Програми, пројекти и мјере 

 

 За реализацију плана заштите животне средине дефинисано је 42 пројеката и 12 

мјера груписаних у 9 програма:  

 Програм 1: Унапређење система управљања отпадом  

 Програм 2: Унапређење система водоснабдијевања  

 Програм 3: Изградња канализационих система  

 Програм 4: Изградња система за третман и пречишћавање отпадних вода 

 Програм 5: Опремање комуналног предузећа 

 Програм 6: Унапређење управљања простором 

 Програм 7: Унапређење стања зелених површина у урбаним зонама 

 Програм 8: Повећање енергетске ефикасности 

 Програм 9: Заштита природних ресурса и културног насљеђа 

 

http://www.wb-vrbasstudy.com/o-projektu.html
http://www.wb-vrbasstudy.com/o-projektu.html
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Програм 1: 
Унапређење 

система 

управљања 

отпадом 

 

1. Израда Плана управљања отпадом за општину Лакташи  

2. Израда и усвајање општинских прописа у области управљања 

отпадом 

3. Оспособљавање и техничко опремање комуналног предузећа за 

селективно прикупљање и рециклажу отпада 

4. Организовање кампање за јачање свијести становништва о 

правилном управљању отпадом  

5. Изградња постројења за третман и обраду медицинског отпада 

     Мјера 1:Унапређење система за примјену важећих прописа у области     

     управљања отпадом (инспекцијски надзор) 

Програм 2: 
Унапређење 

система 

водоснабдијевања 

 

1. Реконструкција, изградња и санација водоводне мреже, јачање 

капацитета водоводног система у циљу смањења губитака и 

успостављање зона санитарне заштите  

2. Изградња секундарне водоводне мреже водоводног система 

Маглајани (са новим бунаром и повезивање с Лакташима) 

3. Изградња и побољшање сеоских водовода и изградња секундарне 

мреже на подручју општине Лакташи  

4. Изградња секундарне мреже водоводног система Кришковци и 

повезивање с водоводним системом Маглајани 

5. Јачање капацитета изворишта у Лакташима – бушење новог бунара 

према налазима истраживања  

6. Снабдијевање Слатине водом из лакташког водоводног система  

7. Хидрогеолошка истраживања у циљу повећања капацитета 

локалних изворишта (Велико Блашко) 

8. Израда програма санитарне заштите за сва јавна изоришта (која 

немају утврђене зоне заштите), а која се користе за 

водоснабдијевање 

Програм 3: 
Изградња 

канализационих 

система 

1. Изградња канализационог колектора у Слатини 

2. Изградња канализационог колектора у Лакташима 

3. Изградња канализационог колектора у Трну 

Програм 4: 

Изградња система 

за третман и 

пречишћавање 

отпадних вода 

1. Изградња система за третман и пречишћавање отпадних вода за 

канализациони систем Слатине 

2. Изградња система за третман и пречишћавање отпадних вода за 

канализациони систем Лакташа 

3. Изградња система за третман и пречишћавање отпадних вода за 

канализациони систем Трна 
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Програм 5: 

Опремање 

комуналног 

предузећа 

 

1. Набавка опреме за одржавање водоводних и канализационих 

система  

2. Набавка цистерни за транспорт воде, цистерни за пражњење 

септичких јама, цистерне са пумпом високог притиска за 

прочепљање канализације 

3. Набавка опреме за детекцију цурења и смањење губитака у 

водоводној мрежи са намјенским возилом 

4. Набавка опреме за успостављање зона окружних мјерења 

5. Набавка опреме за успостављање ГИС-а 

Програм 6: 

Унапређење 

управљања 

простором 

1. Израда Просторног плана општине 

2. Израда Урбанистичког плана за насеље Лакташи  

3. Израда и ревизија приоритетних регулационих планова  

4. Израда Просторног плана спортско-рекреационог и сајамског 

комплекса на подручју града Бањалуке и општине Лакташи 

5. Доношење општинских прописа из области урбанизма и грађења 

6. Израда Плана заштите и кориштење ријеке Врбас 

       Мјера 2: Израда и ревизија приоритетних регулационих планова  

Mjeрa 3: Јачање урбанистичко-грађевинског надзора на подручју 

општине 

Програм 7: 

Унапређење стања 

зелених површина 

у урбаним зонама 

1. Израда катастра зеленила и пројекта хортикултурног уређења 

урбаних подручја 

Mjeрa 4: Сађење дрвореда и уређење зелених површина(у урбаним 

подручјима општине) 

Програм 8: 

Повећање 

енергетске 

ефикасности 

1. Успостављање структура и система за праћења потрошње енергије 

и воде у јавним објектима у надлежности општине  

2. Уграђивање принципа примјене ЕЕ и ОИЕ у општинске прописе за 

грађење, просторно-планску документацију и поступак јавне 

набавке 

3. Израда студије о топлификацији насеља Лакташи са приједлогом 

рјешења  

4. Истраживање и кориштење геотермалне енергије у енергетске и 

производне сврхе  

Мјера 5: Примјена мјера ЕЕ и ОИЕ у зградама у надлежности општине 

Мјера 6 : Унапријеђење стања јавног превоза на подручју општине 

Мјера 7: Развој бициклистичког и пјешачког саобраћаја на подручју 

општине 

Мјера 8: Едукација и јачање свијести о примјени мјера ЕЕ и ОИЕ код 

становништва 

 

Програм 9: 

Заштита 

природних ресурса 

и културног 

насљеђа 

 

1. Израда, усвајање и успостављање зона санитарне заштите воде 

Бање Лакташи 

2. Успостављање  зоне санитарне заштите изворишта термо-

минералне воде у Слатини  

3. Успостављање заштићеног археолошког подручја ''Балкис'' у 

Бакинцима са изградњом пратеће инфраструктуре 

4. Успостављање риболовног резервата ''Старача'' са шеталиштем, у 
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Лакташима 

5. Успостављање парк шуме ''Јелића брдо '', у Лакташима 

6. Успостављање парк шуме ''Борик - Царев поток'', у Слатини 

7. Изградња обалоутврда на ријеци Врбас и притокама 

      Мјера 9: Заштита вриједног дрвећа, састојина и станишта на подручју  

      општине 

Mjeрa 10: Рекултивација деградираног земљишта (мајдана) на 

подручју Лијевче поља  

Mjeрa 11: Контрола употребе хемијских средстава у пољопривреди 

Мјера 12: Унапређење стања шума на подручју општине 

Иницијативе међуопштинске сарадње 

 

 Општина Лакташи планира да у сарадњи са општинама у сливу ријеке Врбас 

реализује пројекте везане за заштиту Врбаса. Потписница је ''Повеље за чист Врбас'' 

(UNDP, 2013. година) 

 Општина Лакташи тренутно, у сарадњи са сусједним општинама рјешава проблем 

одлагања отпада кроз регионалну депонију ''Деп-от'' у Рамићима. У будућности планирамо 

да и друге пројекте везане за специфичне токове и категорије отпада реализујемо кроз 

друге облике међуопштинске сарадње. 

 Општина Лакташи и Град Бањалука планирају да заједнички уреде простор бивше 

касарне и аеродрома у Залужанима, који се налази у контактној зони двије јединице 

локалне самоуправе, и да на тој локацији изграде више-функционални комплекс, који ће у 

будућности задовољавати углавном социјалне потребе становништва.  

 

4.3.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

Секторски циљ Процјена очекиваних исхода са 

индикаторима 

3.1. Организовано самоодрживо 

управљање чврстим отпадом 

на читавој територији 

општине са повећањем 

издвојеног рециклажног 

отпада на 200 тона годишње, 

до 2018. године 

 Креирани и усвојени плански документи 

за управљање отпадом: План управљања 

отпадом и општински прописи из ове 

области 

 Системом прикупљања отпада 

обухваћено најмање 70% домаћинстава 

до 2018. године 

  Издвојена количина рециклажног отпада 

повећана на 200 тона годишње до 2018. 

године 

 На подручју општине Лакташи нема 

активних дивљих депонија до краја 2018. 

године 

3.2. Изграђен и функционалан 

јавни водоводни систем до 

2018. године који обухвата 

 Јавни водоводни систем обухвата 

најмање 80% домаћинстава до 2018. 

године 
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најмање 80% домаћинстава 

и изграђени канализациони 

систем за 30% 

домаћинстава, до 2018. 

године 

 Канализациони систем обухвата 30% 

домаћинстава до 2018. године 

 Смањење губитака воде у водоводном 

систему за 25% до 2018. године 

 Обезбијеђено континуирано и поуздано 

водоснабдијевање за кориснике јавног 

водоводног система у количини 150 

литара/становнику до 2018. године 

3.3. Унаприједити стање 

управљања простором на 

подручју читаве општине до 

2018. године 

 Креиран, усвојен и у примјерни 

Просторни план општине Лакташи до 

2018.године 

 Јавна инфраструктура се у урбаним 

подручјима уређује на основу планских 

докумената 

 Простор под јавном зеленим површинама 

у урбаном подручју повећан за 50%. 

 

3.4. Смањење емисије CO2 кроз 

повећање енергетске 

ефикасности и повећање 

учешћа обновљивих извора 

енергије, са смањењем 

емисије за 15% и повећањем 

енергетске ефикасности и 

кориштења обновљивих 

извора енергије за 5%, до 

2018. године 

 Емисија CО2 смањена за 15% до 2018. 

године 

 У јавним зградама постигнуте уштеде у 

потрошњи електричне енергије за 10% до 

2018. године 

 Изграђено и обиљежено 15 километара 

бисиклистичких стаза на подручју 

општине до 2018. године 

 Учешће обновљивих извора енергије у 

укупном утрошку енергије повећано за 

5% до краја 2018. године 

3.5. Повећати степен заштите 

природних ресурса, као и 

природног и културног 

наслијеђа, успостављањем 

најмање два заштићена 

подручја, до 2018. године 

 Успостављена најмање два заштићена 

подручја до 2018. године 

 Број туриста и корисника туристичких 

капацитета повећан за 20% до краја 2018. 

године 

 Рекултивисано најмање 3hа деградираних 

површина земљишта (мајдана) на 

подручју општине до 2018. године 
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4.4.  Процјена укупне вриједности пројеката за период 2014-2018. године 

 Процјене показују да је вриједност свих пројеката (93 пројекта и 19 мјера) 

предвиђених Стратегијом развоја општине Лакташи за период од 2014. године до краја 

2018. године је око 80.000.000,00 КМ, од чега се очекује да се из Буџета Општине 

(приходи, кредитно задужење и грантови) обезбједи око 35.000.000,00 КМ, а из осталих 

извора око 45.000.000,00 КМ. 
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5.  Оперативни дио 

5.1.  План имплементације 

 

5.1.1.  Оријентациони преглед приоритетних пројеката и мјера за период од 3 године 

 

План имплементације за период 2014 – 2016. године
5
 

Економски развој 

Пројекти/мјере Програм 

Оријентацијски период 

реализације  Носиоци 

имплементације 

Циљне групе 

(корисници) 
(динамика 

имплементације) 

2014. 2015. 2016.     

Мјера 1.  

Подршка воћарству, 

подизање засада воћа 

Програм 1 

Јачање капацитета 

примарне 

пољопривредне 

производње 

   

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности: Одсјек 

за пољопривреду, 

Представници 

дијаспоре 

Воћари и 

потенцијални 

воћари 

Пројекат 1.1 

Подршка развоју 

сточарства 

(едукација, јачање 

генетског 

потенцијала и 

техничка подршка за 

IPARD) 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности: Одсјек 

за пољопривреду, 

Канцеларија за ЛЕР
6
 

и представници 

дијаспоре 

Сточари и 

потенцијални 

сточари 

Пројекат 1.2. 

Подршка 

успостављању 

органске и 

интегралне 

производње 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности: Одсјек 

за пољопривреду 

Пољопривредници 

и потенцијални 

пољопривредници 

Пројекат 1.3. 

Подршка 

пластеничкој 

производњи 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности: Одсјек 

за пољопривреду  

и представници 

дијаспоре 

Пољопривредници 

и потенцијални 

пољопривредници 

                                                 
5
 Ради се о јединственом плану имплементације, који је, ради лакше оријентације, приказан по секторима 

развоја. 
6
 Канцеларија за локални економски развој и контролу квалитета општине Лакташи у тексту „Канцеларија за 

ЛЕР“ 
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Пројекат 2.1. 

Привлачење 

инвеститора у 

откупне и 

прерађивачке 

капацитете за воће и 

поврће 

Програм 2 

Стварање додатне 

вриједности у 

пољопривредној 

производњи 

   

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности: Одсјек 

за пољопривреду, 

Канцеларија за ЛЕР 

Инвеститори 

Пројекат 2.2.  

Берза 

пољопривредних 

производа 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности: Одсјек 

за пољопривреду, 

Канцеларија за ЛЕР 

Пољопривредни 

произвођачи 

(садашњи и 

потенцијални) 

Мјера 2.  

Обука 

пољопривредних 

произвођача 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности: Одсјек 

за пољопривреду, 

Канцеларија за ЛЕР 

Пољопривредни 

произвођачи 

Пројекат 3.1. 

Припрема и 

сертификација (БФЦ) 

за повољно пословно 

окружење 

Програм 3  

Развој пословног 

окружења 

      

Канцеларија за ЛЕР, 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Одјељење за 

просторно уређење 

Привредници 

Пројекат 3.2.  

Развој регионалне 

пословне зоне 

Александровац 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за ЛЕР, 

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове, Одсјек за 

имовинско-правне 

послове и Кабинет 

начелника 

Инвеститори 

Пројекат 3.3 

Формирање Агенције 

за развој МСП – 

формирање 

инкубатора 

        

Кабинет начелника, 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Канцеларија за ЛЕР 

Предузетници 

Пројекат 4.1. 

Подршка увођењу 

стандарда квалитета 

Програм 4 

Подршка 

конкурентности 

МСП 

    Канцеларија за ЛЕР Привредници 
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Пројекат 4.2. 

Субвенционисање 

каматне стопе 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Канцеларија за ЛЕР 

Привредници 

Пројекат 4.3. 

Подршка повезивању 

и интернационалном 

умрежавању 

предузећа 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Канцеларија за ЛЕР 

и Кабинет начелника 

Привредни 

субјекти 

Пројекат 4.4. 

Осмишљавање и 

организација  

манифестацијa 

(сајмова) која 

промовише 

привредне 

потенцијале Лакташа 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за ЛЕР 

и Туристичка 

организација 

општине Лакташи 

Привредни 

субјекти 

Пројекат 5.1. 

Ораганизовање обука 

за потенцијалне 

предузетнике 

(посебно за младе и 

жене) 

Програм 5 

Подршка 

покретању нових 

бизниса (Start ups) 

      

Канцеларија за ЛЕР 

и Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Потенцијални 

предузетници, 

посебно млади и 

жене 

Пројекат 5.2. 

Суфинансирање 

отпочињања бизниса 

        

Канцеларија за ЛЕР 

и Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Потенцијални 

предузетници 

Пројекат 5.3.  

Креирање и 

промоција модела 

подршке за бизнис 

дијаспоре 

    
Канцеларија за ЛЕР 

и Кабинет начелника 

Дијаспора и 

локално 

становништво 

Мјера 3.  

Олакшавање 

налажења пословних 

простора за Start up 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Предузетници 
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Пројекат 6.2.  

Нове инвестиције у 

изградњи и 

опремању 

здравствено-

туристичких центара 

у Слатини и 

Лакташима 

        

Завод за физикалну 

медицину и 

рехабилитацију «Др 

Мирослав Зотовић» 

Завод за 

физикалну 

медицину и 

рехабилитацију 

«Др Мирослав 

Зотовић» 

Пројекат 6.4. 

Подршка развоју 

винског и сеоског 

туризма 

        

Одсјек за 

пољопривреду, 

Канцеларија за ЛЕР 

и Туристичка 

организација 

општине Лакташи 

и представници 

дијаспоре 

Становништво 

општине Лакташи, 

туристички 

субјекти, винари 

општине Лакташи 

Пројекат 7.1. 

Креирање 

регионалне 

туристичке понуде 

Програм 7 

Унапређење 

маркетинга 

општине 

      

Туристичка 

организација 

општине Лакташи 

Становништво 

општине Лакташи, 

туристички 

субјекти  

Пројекат 7.2. 

Маркетинг општине 

као туристичке 

дестинације 

        

Туристичка 

организација 

општине Лакташи 

Административна 

служба, 

туристички и 

привредни 

субјекти 

Пројекат 7.3. 

Креирање 

инвестиционог 

маркетинга општине 

        
Канцеларија за ЛЕР  

и Кабинет начелника 

Потенцијални 

инвеститори и 

локална заједница 

Друштвени развој 

Пројекат 1.1  

Студија 

изводљивости за 

предшколско 

образовање 

Програм 1 

Програм 

унапређења 

капацитета у 

области 

образовања 

      

Одсјек за друштвену 

дјелатност, НВО, ЈУ 

Центар за 

предшколско 

образовање 

Дјеца 

предшколског 

узраста 
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Пројекат 1.2 

Проширење 

капацитета 

постојећих 

предшколских 

установа 

        

Одсјек за друштвену 

дјелатност, НВО, ЈУ 

Центар за 

предшколско 

образовање (јавно-

приватно 

партнерство) и 

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове 

Дјеца 

предшколског 

узраста 

Пројекат 1.3. 

Опремање основних 

школа за савремену 

наставу 

        

Одсјек за друштвене 

дјелатности, 

Одјељење за 

финансије, Одсјек за 

заједничке послове, 

Основне школе, 

Министарство 

просвјете 

Ученици основних 

школа 

Пројекат 1.4. 

Развој и јачање 

алтернативних 

програма 

предшколског 

образовања на 

подручју општине 

        

Одсјек за друштвене 

дјелатности, НВО 

(Центар за дјецу 

младе и породицу), 

ЈУ Центар за 

предшколско 

образовање 

Дјеца 

предшколског 

узраста и 

родитељи са 

руралних подручја 

општине 

Пројекат 2.1. 

Мапирање и 

привлачење људског 

капитала 

Програм 2 

Програм развоја 

људских ресурса с 

циљем 

запошљавања 

      

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Канцеларија за ЛЕР  

Грађани, млади и 

привредници 

Пројекат 2.2.  

Развој програма 

(центра) подршке 

образовању одраслих 

у склопу ЈУ Центар 

за културу и 

образовање (у 

случају креирања 

центра могуће јавно-

приватно 

партнерство) 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, ЈУ 

Центар за културу и 

образовање, Завод за 

запошљавање РС 

Незапослена лица 

и пољопривредни 

произвођачи 

Мјера 1.  

Подстицаји за 

запошљавање и 

самозапошлавање 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Одјељење за 

финансије 

Незапослена лица 
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Пројекат 3.1.  

Развој спортске 

инфраструктуре кроз 

изградњу нових и 

санацију постојећих 

спортских терена 

Програм 3 

Програм 

унапређења спорта 

и рекреације 

      

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности, Одсјек 

за друштвене 

дјелатности, ЈУ 

Спортска дворана и 

НВО 

Становништво 

општине 

Пројекат 3.2. 

Изградња и 

опремање дјечијих 

игралишта 

        

Одсјек за друштвене 

дјелатности, 

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности, ЈУ 

Спортска дворана и 

НВО 

Дјеца 

Мјера 2.  

Субвенције 

спортским 

организацијама и 

семинарима кроз 

давање бесплатних 

термина спортским 

организацијама и 

колективима 

        

ЈУ Спортска дворана 

и Одсјек за 

друштвене 

дјелатности 

Спортске 

организације и 

колективи 

Пројекат 4.1. 

Међународна смотра 

фолклора  

Програм 4 

Програм 

унапређења 

културе и забаве 

      

ЈУ Центар за 

културу и 

образовање, КУД 

„Славко Мандић“ и 

Одсјек за друштвене 

дјелатности 

Становништво 

општине и 

туристи 

Пројекат 4.2. 

Подршка 

реализацији 

програма за младе и 

раду Локалног 

волонтерског сервиса 

        

Одсјек за друштвене 

дјелатности, НВО и 

УГ Центар за дјецу, 

младе и породицу  

Млади 

Мјера 3.  

Доношење и 

реализација 

годишњег плана 

културно-спортских 

активности у 

руралном подручју 

        

ЈУ Центар за 

културу и 

образовање и Одсјек 

за друштвене 

дјелатности 

Становништу у 

руралним 

подручјима, 

посебно млади и 

жене 
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Пројекат 5.1. 

Подршка 

превентивним 

здравственим 

едукацијама 

становништва 

Програм 5  

Развој здравствене 

заштите 

      

ЈУ Дом здравља „Др 

Младен Стојановић“ 

и НВО 

Становништво 

општине, 

првенствено 

млади 

Пројекат 5.2. 

Изградња 

дијагностичког 

центра са центром за 

ментално здравље 

(Реализација 

пројекта условљена 

стварењем услова за 

јавно-приватно 

партнерство) 

        

ЈУ Дом здравља „Др 

Младен Стојановић“, 

Одјељење за 

просторно уређење, 

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и Одсјек за 

имовинско-правне 

послове 

Становништво 

општине и регије 

Пројекат 5.3 

Изградња амбуланти 

у Слатини и у 

Кришковцима 

(Реализација 

пројекта условљена 

обезбјеђењем 

земљишта и 

потребних дозвола 

од стране Општине) 

        

ЈУ Дом здравља „Др 

Младен Стојановић“, 

Одјељење за 

просторно уређење, 

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и Одсјек за 

имовинско-правне 

односе 

Становништво 

Слатине и 

Кришковаца и 

мјеста која 

гравитирају овим 

амбулантама 

Пројекат 6.1. 

Подршка 

реализацији раног 

раста и развоја 

Програм 6 

Програм 

унапређења 

социјалне заштите 

      

Одсјек за друштвене 

дјелатности, УГ 

Центар за дјецу, 

младе и породицу и 

НВО 

Дјеца 

прешколског 

узраста и 

родитељи 

Пројекат 6.2. 

Унапређење 

активности за помоћ  

у кући и здравствену 

његу при Центру за 

социјални рад 

(могуће оснивање 

Центра) 

        
ЈУ Центар за 

социјални рад 

Стара и немоћна 

лица у социјалној 

потреби без 

адекватног 

породичног 

старања 
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Пројекат 6.3. 

Посредовање при 

запошљавању 

маргиналних група – 

пасош компетенције 

(доприноси програму 

1.2.) 

        

ЈУ Центар за 

социјални рад и ЈУ 

Центар за културу и 

образовање 

Незапослена лица, 

корисници права и 

услуга из 

социјалне 

заштите, ученици, 

студенти и 

запослени 

Пројекат 7.1. 

Изградња нове 

саобраћајне 

инфраструктуре 

(путеви, кружни 

токови, семафори и 

др.)  

Програм 7 

Програм изградње, 

реконструкције и 

одржавања 

инфраструктурних 

објеката 

      

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

Становништво и 

привредна лица 

општине 

Пројекат 7.2. 

Реконструкција 

постојеће 

саобраћајне 

инфраструктуре 

(може се реализовати 

кроз међуопштинску 

сарадњу код 

реконструкције 

путева који спајају 

сусједне општине) 

        

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

Становништво и 

привредна лица 

општине 

Пројекат 7.3 

Проширење 

саобраћајнице у 

дијелу Карађорђеве 

улице у Лакташима 

(трећа трака) 

        

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

Становништво и 

привредна лица 

општине 

Пројекат 7.4 

Санација 

друштвених домова 

по мјесним 

заједницама 

        

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности, 

Одјељење за општу 

управу 

Становници 

мјесних заједница, 

НВО, млади 

Пројекат 7.5  

Редизајн 

мултифункционалног 

трга у центру 

Лакташа (Трг палих 

бораца) - централна 

сувенирница, 

изложбе воћа и 

поврћа, отворена 

сцена 

        

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности и 

Туристичка 

организација 

општине Лакташи 

Становништво, 

туристи, 

пољопривредни 

произвођачи, 

млади 
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Пројекат 7.6 

Изградња јавне 

расвјете (домови, 

игралишта, улице) 

        

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

Становништво, 

дјеца, омладина, 

привредни 

субјекти 

Пројекат 8.1 

Подршка 

успостављању мулти 

функционалног 

центра за НВО 

Програм 8 

Програм јачања 

НВО 

      

Одјељење за 

просторно уређење, 

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове, Одсјек за 

друштвене 

дјелатности, Одсјек 

за имовинско-правне 

послове и НВО 

НВО, 

становништво 

Мјера 4. 

Суфинансирање 

одобрених пројеката 

НВО сектора који су 

у складу са 

Стратегијом до 20% 

вриједности пројекта 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Одјељење за 

финансије и 

Канцеларија за ЛЕР 

Становништво 

руралних 

подручја, 

привредни 

субјекти,  НВО, 

млади 

Пројекат 9.1 

Економско 

оснаживање жена у 

руралним 

подручјима 

(ФИГАП) 

Програм 9 

Програм јачања 

родне 

равноправности 

      

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за ЛЕР  

и партнери (Еко-бел, 

ЈУ Еко знање, 

Плантаго доо, 

Осмјех жене и 

Центар за дјецу, 

младе и породицу) 

Жене у руралним 

подручјима  

Мјера 5. 

Суфинансирање 

одобрених пројеката 

НВО сектора који су 

у складу са 

Стратегијом а односе 

се на родну 

равноправност до 

20% вриједности 

        

Одсјек за друштвене 

дјелатности, 

Одјељење за 

финансије и 

Канцеларија за ЛЕР 

Жене у руралним 

подручјима 

Пројекат 10.1.  

Успоствљање базе 

података дијаспоре и 

формирање 

надлежног тијела-

контакт особе за 

сарадњу са 

дијаспором 

Програм 10 

Миграције и 

дијаспора 

   

Канцеларија за ЛЕР, 

Кабинет начелника и 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Локално 

становништво и 

становништво 

дијаспоре 
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Пројекат 10.2. 

Успостављање Дана 

дијаспоре, као 

културног и 

пословног форума 

        

Канцеларија за ЛЕР, 

Кабинет начелника и 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  

Становништво 

дијаспоре  

Пројекат 10.3.  

Успостављање 

сарадње са 

дијаспором у области 

размјене културних 

садржаја 

        

 Канцеларија за ЛЕР, 

Кабинет начелника и 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Локално 

становништво и 

становништво 

дијаспоре 

Заштита животне средине 

Пројекат 1.1  

Израда Плана 

управљања отпадом 

Програм 1. 

Унапређење 

система 

управљања 

отпадом 

      

Одјељење за 

просторно уређење, 

Одјељење за 

стамбено комуналне 

послове, 

Канцеларија за ЛЕР 

Становници 

општине, 

комунално 

предузеће 

Пројект 1.2.  

Израда и усвајање 

општинских прописа 

у области управљања 

отпадом 

        

Одјељење за 

стамбено комуналне 

послове, Одјељење 

за просторно 

уређење 

Становници 

општине и 

пословни субјекти 

Пројекат 1.3. 

Оспособљавање и 

техничко опремање 

комуналног 

предузећа за 

селективно 

прикупљање и 

рециклажу отпада 

        КП ''Комуналац'' 
Становници 

општине 

Пројекат 1.4. 

Организовање 

кампање за јачање 

свијести 

становништва 

оправилном 

управљању отпадом  

        КП ''Комуналац'' 
Становници 

општине 

Пројекат 1.5. 

Изградња постројења 

за третман и обраду 

медицинског отпада 

        
ЈУ Дом здравља 

Лакташи 

Здравствене 

установе 
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Мјера 1.  

Унапређење система 

за примјену важећих 

прописа у области 

управљања отпадом 

(инспекцијски 

надзор) 

        
Одјељење за 

инспекцију 

Надзорни органи 

и комунално 

предузеће 

Пројекат 2.1. 

Реконструкција, 

изградња и санација 

водоводне мреже, 

јачање капацитета 

водоводног система 

Програм 2. 

Изградња система 

водоснабдијевања 

      

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност“, 

становништво и 

привреда 

Пројекат 2.2. 

Изградња секундарне 

водоводне мреже 

водоводног система 

Маглајани (са новим 

бунаром и повезивање 

с Лакташима) 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 2.3. 

Изградња и 

побољшање сеоских 

водовода и изградња 

секундарне мреже на 

подручју општине 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 2.4. 

Изградња секундарне 

мреже водоводног 

система Кришковци 

и повезивање с 

водоводним 

системом Маглајани 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'' 

становништво и 

привреда 

Пројекат 2.5.  

Јачање капацитета 

изворишта у 

Лакташима – бушење 

новог бунара 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 2.6. 

Снабдијевање 

Слатине водом из 

лакташког 

водоводног система 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 
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Пројекат 2.7. 

Хидрогеолошка 

истраживања у циљу 

отварања нових 

изворишта (Велико 

Блашко) 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројект 2.8.  

Израда програма 

санитарне заштите за 

сва јавна изоришта 

(која немају утврђене 

зоне заштите), а која 

се користе за 

водоснабдијевање 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 3.1. 

Изградња фекалне 

канализације у 

централном дијелу 

Слатине 

Програм 3. 

Изградња 

канализационих 

система 

      

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 3.2. 

Изградња дијела 

канализације у 

Лакташима 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 3.3. 

Наставак изградње 

канализационог 

система у Трну 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 5.3. 

Набавка опреме за 

детекцију цурења и 

смањење губитака у 

водоводној мрежи са 

намјенским возилом 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 5.4. 

Набавка опреме за 

успостављање зона 

окружних мјерења 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 5.5. 

Набавка опреме за 

успостављање ГИС 

        

Општина Лакташи 

Тим за управљање 

пројектом 

КП ''Будућност'', 

становништво и 

привреда 

Пројекат 6.1.  

Израда Просторног 

плана општине 

Програм 6. 

 Унапређење 

управљања 

простором 

      
Одјељење  за 

просторно уређење 

Становници 

општине 

Пројекат 6.2.  

Израда 

Урбанистичког плана 

Лакташа 

        
Одјељење за 

просторно уређење 

Становници 

општине 
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Пројекат 6.4.  

Израда Просторног 

плана спортско-

рекреационог и 

сајамског комплекса 

на подручју града 

Бањалуке и општине 

Лакташи 

        
Одјељење за 

просторно уређење 

Становници 

општине 

Пројекат 6.5. 

Доношење 

општинских прописа 

из области 

урбанизма и грађења 

        
Одјељење за 

просторно уређење 

Становници 

општине 

Мјера 2. 

Израда и ревизија 

приоритетних 

регулационих 

планова  

        
Одјељење за 

просторно уређење 

Становништво 

општине 

Мјера 3.  

Јачање 

урбанистичко-

грађевинског надзора 

на подручју општине 

        

 Одјељење за 

инспекцијске 

послове 

  

Пројекат 7.1.  

Израда катастра 

зеленила и пројекта 

хортикултурног 

уређења урбаних 

подручја 

Програм 7. 

Унапређење стања 

хортикултуре на 

подручју општине  

      
Одјељење за 

просторно уређење 

Становници 

општине 

Мјера 4.  

Сађење дрвореда и 

уређење зелених 

површина (у 

урбаним подручјима 

општине) 

        

Одјељење за 

стамбено комуналне 

послове 

Становници 

општине 

Пројекат  8.1. 

Успостављање 

структура и система 

за праћења 

потрошње воде и 

енергије у јавним 

објектима у 

надлежности 

општине 

Програм 8. 

Повећање 

енергетске 

ефикасности 

      
Канцеларија за ЛЕР, 

енергетски менаџер 

Општинске 

установе 
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Пројекат 8.2. 

Уграђивање 

принципа примјене 

ЕЕ и ОИЕ у 

општинске прописе 

за грађење, 

просторно-планску 

документацију и 

поступак јавне 

набавке 

        

Одјељење за 

просторно уређење, 

Одјељење за 

стамбено комуналне 

послове, Одсјек за 

заједничке послове 

Становници 

општине и 

пословни субјекти 

Пројекат 8.3.  

Израда студије о 

топлификацији 

насеља Лакташи 

        

Одјељење за 

стамбено комуналне 

послове 

Локална управа 

Пројекат 8.4. 

Истраживање и 

кориштење 

геотермалне енергије 

у енергетске и 

производне сврхе  

        

Канцеларија за ЛЕР 

– приватни патнери, 

Комисија за 

концесије РС 

Локална заједница 

Мјера 5.  

Примјена мјера ЕЕ и 

ОИЕ у зградама у 

надлежности 

општине 

        Општина Лакташи 
Јавне установе и 

локална управа 

Мјера 6. 

Унапријеђење стања 

јавног превоза на 

подручју општине 

        

Одјељење за 

стамбено комуналне 

послове 

Становници 

општине 

Мјера 7.  

Развој 

бициклистичког и 

пјешачког саобраћаја 

на подручју општине 

        

Одјељење за 

стамбено комуналне 

послове 

Становници 

општине 

Мјера 8.  

Едукација и јачање 

свијести о примјени 

мјера ЕЕ и ОИЕ код 

становништва 

        

Канцеларија за ЛЕР, 

Одјељење за 

просторно уређење, 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Становници 

општине и 

пословни 

субкјекти 

Пројекат 9.1. 

Успостављање зона 

санитарне заштите 

воде Бање Лакташи 

Програм 9.  

Заштита 

природних ресурса 

и културног 

наслијеђа 

      «Бања Лакташи» а.д. 

«Бања Лакташи» 

а.д. и становници 

општине  
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Пројекат 9.2. 

Означавање зоне 

санитарне заштите 

изворишта термо-

минералне воде у 

Слатини  

        
ЈУ «Завод Др М. 

Зотовић» 

ЈУ «Завод Др М. 

Зотовић» и 

становници 

општине 

Пројекат 9.3. 

Успостављање 

заштићеног 

археолошког 

подручја ''Балкис'' у 

Бакинцима, са 

изградњом пратеће 

инфраструктуре 

        

Одјељење за 

просторно уређење, 

Туристичка 

организација 

Становници 

општине и 

пословни субјекти 

Пројекат 9.4. 

Успостављање 

риболовног 

резервата ''Старача'' 

са шеталиштем, у 

Лакташима 

        
«Удружење 

риболоваца Врбас» 

Становници 

општине  

Пројекат 9.5. 

Успостављање парк 

шуме ''Јелића брдо'', 

у Лакташима 

        
Одјељење за 

просторно уређење 

Становници 

општине  

Пројекат 9.6. 

Успостављање парк 

шуме ''Борик - Царев 

поток'', у Слатини 

        
Одјељење за 

просторно уређење 

Становници 

општине  

Пројекат 9.7. 

Изградња 

обалоутврда на 

ријеци Врбас и 

притокама 

       

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде РС 

Становници и 

привреда општине  

Мјера 9.  

Заштита вриједног 

дрвећа, састојина и 

станишта на 

подручју општине 

        
Одјељење за 

просторно уређење 

Становници 

општине  
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Мјера 10. 

Рекултивација 

деградираног 

земљишта (мајдана) 

на подручју Лијевче 

поља  

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Становници 

општине  

Мјера 11.  

Контрола употребе 

хемијских средстава 

у пољопривреди 

        

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Становници 

општине  
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5.1.2.  Индикативни план финансирања стратешких пројеката и мјера за наредне три године 
 

Веза са 

стратешки

м циљем/ 

циљевима 

Пројекат/ мјера Индикатори 

Укупни 

оријент. 

издаци 

Финансирање из општинског буџета Финансирање из осталих извора 
Носиоци 

имплементациј

е 

Веза са буџетом 

(врста расхода у 

буџету) 

Општинско 

одјељење 

одговорно за 

имплементацију 

год. I  

(14) 

год. II 

(15) 

год. III 

(16) 

укупно 

(I+II+III) 
Кредит 

Ентитет 

Кантон 

Јавна 

предузећа 

Приватни 

извори 
ИПА Донатори Остало 

Економски развој 

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Мјера 1. 

Подршка 

воћарству, 

подизање засада 

воћа (мјера) 

1. Најмање двије 

веће инвестиције 

у откупне и 

прерађивачкекап

ацитете             

2. Укључено 

најмање 60 

локалних 

произвођача у 

канале 

снабдијевања       

3. Најмање  500 

новозапослених  

са подручја 

Лакташа путем 

инд. инвестиција 

1.435.000 10.000 10.000 15.000 35.000 600.000 300.000 0 400.000 100.000 0 0 

Одсјек за 

пољопривреду, 

Воћари и 

представници 

дијаспоре 

414100 

Субвенције у 

области 

пољопривреде – 

Подстицај 

производње 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 1.1. 

Подршка развоју 

сточарства 

(едукација, 

јачање генетског 

потенцијала и 

техничка 

подршка за 

ИПАРД) 

700.000 15.000 15.000 20.000 50.000 200.000 150.000 0 200.000 80.000 20.000 0 

Одсјек за 

пољопривреду, 

Канцеларија за 

ЛЕР, Сточари и 

потенцијални 

сточари 

412900 Подстицаj 

производње - 

манифестације, 

едукације, 

репрезентација и 

осталинепоменути 

расходи 

414100 

Субвенције у 

области 

пољопривреде – 

Подстицај 

производње 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности   

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 1.2. 

Подршка 

успостављању 

органске и 

интегралне 

производње 

480.000 10.000 30.000 40.000 80.000 100.000 100.000 0 150.000 0 

 

 

 

30.000 

20.000 

Одсјек за 

пољопривреду, 

Пољопривредни

ци и 

потенцијални 

пољопривредниц

и и 

представници  

дијаспоре 

414100 

Субвенције у 

области 

пољопривреде – 

Подстицај 

производње 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 1.3. 

Подршка 

пластеничкој 

производњи 

1.000.000 30.000 40.000 30.000 100.000 450.000 150.000 0 200.000 100.000 0 0 

Одсјек за 

пољопривреду, 

Пољопривредни

ци и 

потенцијални 

пољопривредниц

и 

414100 

Субвенције у 

области 

пољопривреде – 

Подстицај 

производње 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности   

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 2.1. 

Привлачење 

инвеститора у 

откупне и 

прерађивачке 

центре за воће и 

поврће 

10.000 3.000 3.000 4.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 

Kанцеларија за 

ЛЕР и Кабинет 

начелника 

4127000  

Расходи за 

стручне услуге  

Kанцеларија за 

ЛЕР  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 2.2. 

Берза 

пољопривредних 

производа 

44.000 0 2.000 2.000 4.000 0 10.000 0 0 0 0 30.000 

Канцеларија за 

ЛЕР и  Одсјек за 

пољопривреду  

 / 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности     
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Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Мјера 2. Обука 

пољопривредних 

произвођача 

113.000 13.000 15.000 15.000 43.000 0 20.000 0 0 0 0 50.000 
Одсјек за 

пољопривреду 

412900 

Подстицајпроизво

дње - 

манифестације, 

едукације, 

репрезентација и 

осталинепоменути 

расходи 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатност 

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 3.1. 

Припрема и 

сертификација 

(БФЦ) за 

повољно 

пословно 

окружење 

1. Покренуто 

најмање 60 нових 

радњи и 100 

предузећа  

2. Најмање 280 

новозапослених у 

покренутим 

радњама и 

предузећима         

3. Достигнут 

однос од најмање 

19 фирми на 1000 

становника 

20.000 5.000 5.000 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР и Одјељење 

за привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

411100 

Расходи за бруто 

плате 

Канцеларија за 

ЛЕР  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 3.2. 

Развој 

регионалне 

пословне зоне 

Александровац 

850.000 0 50.000 50.000 100.000 0 200.000 30.000 0 500.000 0 20.000 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за 

ЛЕР, Одјељење 

за стамбено-

комуналне 

послове, Одсјек 

за имовинско-

правне послове и 

Кабинет 

начелника 

412700  
Канцеларија за 

ЛЕР  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 3.3. 

Формирање 

Агенције за 

развој МСП – 

формирање 

инкубатора 

105.000 0 5.000 15.000 20.000 0 10.000 0 0 0 50.000 25.000 

Кабинет 

начелника, 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Канцеларија за 

ЛЕР 

 / 
Кабинет 

начелника 

Директан 

до принос 

1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 4.1. 

Подршка 

увођењу 

стандарда 

квалитета 

205.000 10.000 20.000 10.000 40.000 0 50.000 0 70.000 30.000 10.000 5.000 
Канцеларија за 

ЛЕР 

415200 

Финансијака 

подршка  кроз 

грант средства 

РЕГАРД пројекта  

Канцеларија за 

ЛЕР  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 4.2. 

Субвенционисањ

е каматне стопе 

45.000 20.000 15.000 10.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  

Канцеларија за 

ЛЕР 

414100  

Подстицај 

производње  

 Канцеларија за 

ЛЕР  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 4.3. 

Подршка 

повезивању и 

интернационалн

ом умрежавању 

предузећа 

5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 

Канцеларија за 

ЛЕР, и Кабинет 

начелника  

/ 
Канцеларија за 

ЛЕР  
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Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 4.4. 

Осмишљавање и 

организација 

манифестације 

која промовише 

привредне 

потенцијале  

Лакташа 

46.000 12.000 12.000 12.000 36.000 0 0 0 0 0 0 10.000 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за 

ЛЕР, и Кабинет 

начелника  

412900 

Подстицај 

производње - 

манифестације 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 5.1. 

Организовање 

обука за 

потенцијалне 

предузетнике 

53.000 3.000 5.000 5.000 13.000 0 0 0 0 0 40.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР и Одјељење 

за привредуи 

друштвене 

дјелатности 

415200 

 Подршка 

реализацији 

аплицираних 

пројеката  

Канцеларија за 

ЛЕР  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 5.2. 

Суфинансирање 

отпочињања 

бизниса 

50.000 0 10.000 20.000 30.000 0 10.000 0 0 0 10.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР и Одјељење 

за привреду и 

друштвене 

дјелатности 

 414100 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 5.3. 

Креирање и 

промоција 

модела подршке 

за бизнис 

дијаспоре 

  

  

21.000 0 3.000 3.000 6.000 0 0 0 0 0 15.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР, Кабинет 

начелника 

Дијаспора, 

локално 

становништво 

412700 Стручне 

услуге  

Канцеларија за 

ЛЕР  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Мјера 3. 

Олакшавање 

налажења 

пословних 

простора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

/  

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 6.2. 

Нове 

инвестиције у 

изградњи и 

опремању 

здравствено-

туристичких 

центара  у 

Слатини и 

Лакташима 

1. Раст прихода у 

сектору туризма 

и угоститељства 

од најмање  20% 

у 2016.  у односу 

на 2013. години               

2. Раст броја 

запослених у 

сектору туризма 

и угоститељства 

од најмање 20% у 

2016. у односу на 

2013. годину  

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 

Завод за 

физикалну 

медицину и 

рехабилитацију 

“Др Мирослав 

Зотовић” и Бања 

Лакташи 

/  

Одјељење за 

просторно 

уређење  

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 6.4. 

Подршка развоју 

винског и 

сеоског туризма 

450.000 0 0 0 0 150.000 100.000 0 0 200.000 0 0 

Винари општине 

Лакташи, 

туристички 

субјекти 

Туристичка 

организација 

општине 

Лакташи 

/  

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.1. 

Креирање 

регионалне 

туристичке 

понуде 

80.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 40.000 0 0 

Туристички 

субјекти  

општине 

Лакташи,  и 

Туристичка 

организација 

општине 

Лакташи 

/  

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.2. 

Маркетинг 

општине као 

туристичке 

дестинације 

90.000 3.000 3.000 4.000 10.000 0 20.000 0 0 30.000 30.000 0 

Туристичка 

организација 

општине 

Лакташи 

4127000  

Расходи за 

стручне 

услуге  ТООЛ 

Канцеларија за 

ЛЕР 

Директан 

допринос 1. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.3. 

Креирање 

инвестиционог 

маркетинга 

општине 

50.000 3.000 3.000 4.000 10.000 0 10.000 0 0 20.000 10.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР, Кабинет 

начелника, 

Дијаспора, 

локално 

становништво 

 4127000  

Расходи за 

стручне услуге 

Канцеларија за 

ЛЕР  

УКУПНО ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 
  15.852.000 137.000 246.000 259.000 642.000 1.500.000 1.170.000 30.000 11.020.000 1.100.000 225.000 165.000       

Друштвени развој 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 1.1 

Студија 

изводљивости за 

предшколско 

образовање 

Израђена студија 

изводљивости за 

предшколско 

образовање до 

краја 2014. 

године 

10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности, 

НВО, ЈУ Центар 

за предшколско 

образовање 

 / 

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 1.2 

Проширење 

капацитета 

постојећих 

предшколских 

установа 

Проширење 

капацитета 

постојећег вртића 

у Лакташима за 

20%  до 2018. 

године 

1.000.000 0 200.000 800.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности,  

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове, 

НВО,                   

ЈУ Центар за 

предшколско 

образовање, 

(јавно-приватно 

партнерство) 

511100  

Изградња и 

прибављање 

објеката 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове  

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 1.3. 

Опремање 

основних школа 

за савремену 

наставу 

Опремљене 

најмање четири 

учионице за 

савремену 

наставу до 2018. 

године 

150.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0 120.000 0 0 0 0 0 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности,  

Одјељење за 

финансије,  

односно Служба 

за заједничке 

послове Основне 

школе,  

Министарство 

просвјете 

 

415200  

Основно 

образовање  

(Грант основним 

школама-школа 

уговара набавке) 

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 1.4 

Развој и јачање 

алтернативних 

програма 

предшколског 

образовања на 

подручју 

општине 

   150 дјеце од 2,5 

до 6 година 

обухваћено 

програмима 

предшколског 

васпитања и 

образовања на 

годишњем нивоу, 

ојачане 

родитељске 

компетенције у 

200 породица на 

годишњем нивоу. 

Обезбијеђени 

материјални 

услови за 

реализацију 

програма 

предшколског 

васпитања и 

образовања у 

најмање 7 

административни

х дијелова 

општине 

Лакташи 

60.000 8.000 8.000 8.000 24.000 0 6.000 0 0 0 30.000 0 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности, 

НВО (Центар за 

дјецу младе и 

породицу), ЈУ 

Центар за 

предшколско 

образовање 

 415200 

Центар за дјецу 

младе и породицу 

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 2.1. 

Мапирање и 

привлачење 

људског 

капитала 

Креирана мапа 

људског капитала 

на подручју 

општине 

Лакташа  до 

2018. године 

15.000 0 5.000 5.000 10.000 0 0 0 0 0 5.000 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Канцеларија за 

ЛЕР 

415200 

Подршка 

реализацији 

аплицираних 

пројекта  

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 2.2.  

Развој програма 

(центра) 

подршке 

образовању 

одраслих у 

склопу ЈУ 

Центар за 

културу и 

образовање (у 

случају 

креирања центра 

могуће јавно-

приватно 

партнерство) 

Кроз програме 

образовања 

одраслих прошло 

250 полазника до 

2018. године 

108.000 6.000 6.000 6.000 18.000 0 0 0 0 0 90.000 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  

ЈУ Центар за 

културу и 

образовање, 

Завод за 

запошљавање РС 

412900 

Расходи за 

стручне услуге  

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Мјера 1. 

Подстицаји за 

запошљавање и 

самозапошљава

ње 

Планирани 

подстицаји 
150.000 50.000 50.000 50.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Одјељење за 

финансије 

414100  

Субвенције-

подстицај 

запошљавања 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 

3.1.Развој 

спортске 

инфраструктуре 

кроз изградњу 

нових и санацију 

постојећих 

спортских терена 

Изграђен 

спортско-

рекреативни 

ценар код 

спортске дворане 

(тениски терен за 

одбојку,  

теретана на 

отвореном) 

помоћни 

фудбалски терен, 

мултифункциона

лни терени по 

одабраним МЗ до 

2018. године 

150.000 20.000 0 30.000 50.000 0 60.000 0 0 0 40.000 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове, Одсјек 

за друштвене 

дјелатноси,  

ЈУ Спортска 

дворана и НВО 

511100  

Изградња 

спортско-

рекреативних 

терена  

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове    

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 3.2. 

Изградња и 

опремање 

дјечијих 

игралишта 

 Изграђена 

дјечија 

игралишта у 

Трну и 

Лакташима код 

спортске дворане 

и на још четири 

локације у 

руралним 

дијеловима 

70.000 20.000 10.000 10.000 40.000 0 0 0 0 0 30.000 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове, 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности,   ЈУ 

Спортска 

дворана и НВО 

511100  

Изградња 

спортско-

рекреативних 

терена  

 Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Мјера 2 

Субвенције 

спортским 

организацијама и 

семинарима кроз 

давање 

бесплатних 

термина 

спортским 

организацијама и 

колективима 

Број клубова који 

користе 

бесплатне 

термине; Број 

бесплатних 

термина 

750.000 250.000 250.000 250.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 

ЈУ Спортска 

дворана  и 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности  

 

 412  

Расходи за 

кориштење роба и 

услуга 

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 4.1. 

Међународна 

смотра фолклора  

Обезбјеђено 

учешће најмање 

десет културно-

умјетничких 

друштава                          

Обезбјеђено 

присуство 

минимално 500 

посјетиоца 

30.000 0 10.000 10.000 20.000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 

ЈУ Центар за 

културу и 

образовање, 

КУД „Славко 

Мандић“ и 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности 

415200 

КУД „Славко 

Мандић “ 

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 4.2. 

Подршка 

реализацији 

програма за 

младе и раду 

Локалног 

волонтерског 

сервиса 

Повећан број 

волонтерских 

акција за 30% на 

локалном нивоу 

до 2018. године 

36.000 4.800 4.800 4.800 14.400 0 1.800 1.800 0 0 18.000 0 

УГ Центар за 

дјецу, младе и 

породицу, НВО 

и 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности 

 

 

 415200  

Имплементација 

омладинске 

политике  

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Мјера 3. 

Доношење и 

реализација 

годишњег плана 

културно-

спортских 

активности у 

руралном 

подручју 

Донешен и 

реализован 

годишњи план 

културно 

спортских 

активности у 

руралном 

подручју 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЈУ Центар за 

културу и 

образовање и 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности 

/  

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 5.1. 

Подршка 

превентивним 

здравственим 

едукацијама 

становништва 

Извршена 

едукација 1000 

становника из 

примарне 

здравствене 

заштите до 2018. 

године. 

10.000 0 3.000 4.000 7.000 0 0 0 3.000 0 0 0 

ЈУ Дом здравља 

„Др. Младен 

Стојановић“, 

НВО 

и Одсјек за 

друштвене 

дјелатности 

415200 

Остали текући 

грантови 

непрофитним 

организацијама и 

удружењима 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 5.2.  

Изградња 

дијагностичког 

центра са 

центром за 

ментално 

здравље 

(Реализација 

пројекта 

условљена 

стварењем 

услова за јавно-

приватно 

партнерство) 

Изграђен 

дијагностички 

центар са 

савременом 

опремом,                                              

запослено 

најмање  50 лица 

углавном 

мединцинске 

струке,                          

развијена нова 

услуга за 

становништво 

општине 

Лакташи и 

сусједних 

општина 

11.600.000 0 0 0 0 0 0 0 11.600.000 0 0 0 

ЈУ Дом здравља 

„Др. Младен 

Стојановић“, 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и Одсјек 

за имовинско-

правне послове 

/ 

Одјељење за 

просторно 

уређење  

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 5.3 

Изградња 

амбуланти у 

Слатини и 

Кришковцима 

(Реализација 

пројекта 

условљена 

обезбјеђењем 

земљишта и 

потребних 

дозвола од 

стране Општине) 

Изградњом 

амбуланти у 

Слатини и 

Кришковцима 

проширена 

услуге Дома 

здравља на 

читаво подручје 

општине 

Лакташи до 2014.  

године 

900.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0 800.000 0 0 0 

ЈУ Дом здравља 

„Др Младен 

Стојановић“, 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и Одсјек 

за имовинско-

правне послове  

513100 

Издаци за 

земљиште  

511700 

Израда 

урбанистичке и 

пројектне 

документације 

Одјељење за 

просторно 

уређење  
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Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 6.1. 

Подршка 

реализацији 

раног раста и 

развоја 

   150 дјеце од 2,5 

до 5 година 

обухваћено 

програмима 

предшколског 

васпитања и 

образовања на 

годишњем нивоу, 

ојачане 

родитељске 

компетенције у 

200 породица на 

годишњем нивоу, 

обезбијеђени 

материјални 

услови за 

реализацију 

програма 

предшколског 

васпитања и 

образовања у 

најмање 7 

административни

х дијелова 

општине 

Лакташи 

120.000 16.000 16.000 16.000 48.000 0 6.000 6000 0 0 60.000 0 

УГ Центар за 

дјецу, младе и 

породицу, НВО 

и Одсјек за 

друштвене 

дјелатности 

415200  

Центар за дјецу 

младе и породицу  

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 6.2. 

Унапређење 

активности за 

помоћ у кући и 

здравствену 

његу при Центру 

за социјални рад 

(могуће 

оснивање 

центра) 

Повећање броја 

корисника услуге 

и квалитету 

услуге за 30% 

72.000 21.600 21.600 21.600 64.800 0 7.200 0 0 0 0 0 

ЈУ Центар за 

социјални рад 

и Одсјек за 

друштвене 

дјелатности 

416300  

Дознаке 

пружаоцима 

услуга соц. 

заштите за помоћ 

у кући (перс. 

асист) 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 6.3. 

Посредовање 

при 

запошљавању 

маргиналних 

група – пасош 

компетенције 

(доприноси 

програму 1.2.) 

Савјетодавни рад 

са 200 корисника                   

Едуковано 

најмање 5 

савјетника                 

Отворен 

дијалошки 

центару ЈУ 

Центар за 

социјални рад 

18.000 1.200 1.200 1.200 3.600 0 0 0 0 0 14.400 0 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности,  

ЈУ Центар за 

социјални рад и 

ЈУ Центар за 

културу и 

образовање 

 / 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 
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Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.1.  

Изградња нове 

саобраћајне 

инфраструктуре 

(може се 

реализовати кроз 

међуопштинску 

сарадњу код 

изградње путева 

који спајају 

сусједне 

општине) 

Изграђено 15 km 

нове саобраћајне 

инфраструктуре 

до 2018. године 

600.000 100.000 60.000 80.000 240.000 0 180.000 0 180.000 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

511100 

Асвалтирање 

путева  

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.2. 

Реконструкција 

постојеће 

саобраћајне 

инфраструктуре 

(може се 

реализовати кроз 

међуопштинску 

сарадњу код 

реконструкције 

путева који 

спајају сусједне 

општине) 

Извршена 

реконструкција 5 

km постојеће 

саобраћајне 

инфраструктуре 

до 2018. године 

400.000 0 100.000 200.000 300.000 0 100.000 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

511100 

Асвалтирање 

путева   

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.3 

Проширење 

саобраћајнице у 

дијелу 

Карађорђеве 

улице у 

Лакташима 

(трећа трака) 

Изградњом 

раскрснице 

побољшања 

квалитет 

саобраћаја 

700.000 60.000 45.000 0 105.000 0 595.000 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

511100 

Асвалтирање 

путева    

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.4 

Санација и 

изградња 

друштвених 

домова по 

мјесним 

заједницама 

Санирана четири 

друштвена дома 

у четири МЗ 

72.000 18.000 0 18.000 36.000 0 36.000 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и 

Одјељење за 

општу управу 

 511200 

Реконструкција 

објеката 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 7.5 

Редизајн 

мултифункциона

лног трга у 

центру Лакташа 

(Трг палих 

бораца)-централа 

сувенирница, 

изложбе воћа и 

поврћа, отворена 

сцена 

Редизајнираном 

мултифункциона

лном тргу 

повећан број 

садржаја за 

туристе и 

становништво 

30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и 

Туристичка 

организација 

општине 

Лакташи 

 511700 

Израда 

урбанистичке и 

пројектне 

документације 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 
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Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

 

Пројекат 7.6 

Изградња јавне 

расвјете (домови, 

игралишта, 

улице) 

 

Изграђено до 1 

km расвјете до 

2018. године    

 

30.000 

 

10.000 

 

0 

 

10.000 

 

20.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

511100 

Јавна расвјета 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 8.1 

Подршка 

успостављању 

мултифункциона

лног центра за 

НВО 

Обезбијеђени 

технички услови 

за рад и развој 

НВО сектора, 

изграђен Мулти 

центар Укљученo 

најмање 10 

удружења у рад 

Мулти центра; 

Повећан број 

чланова 

Удружења; На 

годишњем нивоу 

око 500 крајњих 

корисника 

програмских или 

пројектних 

активности 

110.000 44.000 0 0 44.000 11.000 11.000 0 0 0 44.000 0 

Одсјек за 

друштвене 

дјелатности, 

Одсјек за 

имовинско-

правне послове, 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и НВО 

 511700 

Израда 

урбанистичке и 

пројектне 

документације 

513100 

Издаци за 

прибављање 

земљишта  

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Мјера 4. 

Суфинансирање 

одобрених 

пројеката НВО 

сектора који су у 

складу са 

Стратегијом до 

20% вриједности 

пројекта 

Број 

реализованих 

пројеката 
30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за 

ЛЕР и Одјељење 

за финансије 

 

 

415200 

Подршка 

реализацији 

аплицираних 

пројеката  

415200 

Финансирање 

пројеката 

невладиних 

организација 

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 9.1 

Економско 

оснаживање 

жена у руралним 

подручјима 

(ФИГАП) 

До половине 

2014. године 

обучено 70 жена 

из области 

предузетништва,                    

40 жена за 

сакупљање 

комерцијалних 

врста гљива;                                                                     

10 жена за 

плантажни узгој 

љековитог биља 

и 30 жена 

традиционалну 

кућну радиност                                                               

Организован 

сајам Жене на 

селу на тему 

традиционалне 

кућне радиности  

89.300 52.800 0 0 52.800 0 0 0 36.500 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за 

ЛЕР, Одјељење 

за финансије и 

партнери (Еко-

бел, ЈУ Еко 

знање, Плантаго 

доо, Осмјех жене 

и Центар за 

дјецу, младе и 

породицу) 

411100  

Расходи за плате  

412800 

Расходи за остале 

услуге одржавања 

и уређења 

пољопривредног 

земљишта 

415200 

Подршка 

реализацији 

аплицираних 

пројеката 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  
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Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Мјера 5. 

Суфинансирање 

одобрених 

пројеката НВО 

сектора који су у 

складу са 

Стратегијом а 

односе се на 

родну 

равноправност 

до 20% 

вриједности 

Број 

реализованих 

пројеката 
75.000 0 5.000 10.000 15000 0 0 0 60.000 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности, 

Канцеларија за 

ЛЕР и Одјељење 

за финансије 

 

415200 

Подршка 

реализацији 

аплицираних 

пројеката  

415200 

Финансирање 

пројеката 

невладиних 

организација 

 Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат: 10.1. 

Успоствљање 

базе података 

дијаспоре и 

формирање 

надлежног 

тијела-контакт 

особе за сарадњу 

са дијаспором 

Успостављена 

електронска база 

података о 

дијаспори, 

Одређена особа 

која се редовно 

бави 

сервисирањем 

базе и 

комуникациом са 

дијаспором 

10.000 1.000 1.000 1.000 3000 0 0 0 0 0 7.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР, 

Кабинет 

начелника 

и Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјалатности 

  

511100  

Подршка  

реализацији 

аплицираних 

пројеката 

Канцеларија за 

ЛЕР 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 10.2. 

Успостављање 

Дана дијаспоре, 

као културног и 

пословног 

форума 

Успостављен Дан 

дијаспоре 
10.000 0 2.500 2.500 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 

 

 Канцеларија за 

ЛЕР, 

Кабинет 

начелника 

и Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјалатности 

 

511100  

Подршка  

реализацији 

аплицираних 

пројеката  

 Канцеларија за 

ЛЕР 

Директан 

допринос 2. 

стратешком 

циљу 

Пројекат 10.3. 

Успостављање 

сарадње са 

дијаспором у 

области размјене 

културних 

садржаја 

Број укључених и 

пословних људи 

и културни 

запосленика из 

дијаспоре, Број 

развојних 

пројеката 

развијених и 

остварених уз 

сарадњу са 

дијаспором 

30.000 5.000 5.000 5.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР, Кабинет 

начелника 

и Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјалатности 

 

511100  

Подршка  

реализацији 

аплицираних 

пројеката  

Канцеларија за 

ЛЕР    

УКУПНО ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 17.345.300 708.400 954.100 1.563.100 3.225.600 11.000 1.128.000 7.800 12.689.500 0 283.400 0           
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Заштита животне средине 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 1.1. 

Израда Плана 

управљања 

отпадом 

Израђен и 

усвојен План 
6.000 4.000 2.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, КП 

''Комуналац'' 

412700  

Плански 

документи 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 1.2. 

Израда и 

усвајање 

општинских 

прописа у 

области 

управљања 

отпадом 

Израђени и 

усвојени прописи 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

-  

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 1.3. 

Оспособљавање 

и техничко 

опремање 

комуналног 

предузећа за 

селективно 

прикупљање и 

рециклажу 

отпада 

Набављени 

одговарајући 

контејнери и 

камиони за 

селекцију отпада 

500.000 0 0 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0 300.000 0 КП ''Комуналац'' 415200  

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 1.4. 

Организовање 

кампање за 

јачање свијести 

становништва о 

правилном 

управљању 

отпадом и 

заштити водних 

ресурса 

Повећана свијест 

становништва, 

нема нових 

дивљих депонија 

30.000 2.000 2.000 2.000 6000 0 0 6.000 0 0 18.000 0 КП ''Комуналац''  415200 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 1.5. 

Изградња 

постројења за 

третман и обраду 

медицинског 

отпада 

Изграђено и 

пуштено у рад 

постројење 

300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 
ЈУ Дом здравља 

Лакташи 
 - 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 1.  
Унапређење 

система за 

примјену 

важећих прописа 

у области 

управљања 

отпадом 

(инспекцијски 

надзор) 

Успостављен 

функционалан 

систем контроле, 

наплате и 

реализације 

35.000 0 0 35.000 35000 0 0 0 0 0 0 0 
Одјељење за 

инспекцију 
 411100 

Одјељење за 

инспекцију 
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Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 2.1. 

Реконструкција, 

изградња и 

санација 

водоводне 

мреже, јачање 

капацитета 

водоводног 

система. 

Реконструисана и 

санирана 

водоводна 

мрежа, ојачани 

капацитети 

водоводног 

система 

1.000.000 0 0 0 0 600.000 0 0 0 400.000 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом  

Кредит  

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 2.2. 

Изградња 

секундарне 

водоводне мреже 

водоводног 

система 

Маглајани (са 

новим бунаром и 

повезивање с 

Лакташима) 

 Изграђена 

секундарна 

мрежа система 

Маглајани 

6.100.000 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 2.800.000 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

 Кредит 

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 2.3. 

Изградња и 

побољшање 

сеоских 

водовода и 

изградња 

секундарне 

мреже на 

подручју 

општине 

Изграђени и 

побољшани 

сеоски водоводи 

и изграђена 

секундарна 

мрежа на 

подручју 

општине 

2.520.000 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 720.000 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

Кредит  

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 2.4. 

Изградња 

секундарне 

мреже 

водоводног 

система 

Кришковци и 

повезивање с 

водоводним 

системом 

Маглајани 

 Изграђена 

секундарна 

мрежа система 

Кришковци  

605.000 0 0 0 0 605.000 0 0 0 0 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

 

 Кредит 

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 2.5. 

Јачање 

капацитета 

изворишта у 

Лакташима – 

бушење новог 

бунара 

Нови бунар на 

локацији 

изворишта у 

Лакташима  

200.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 80000 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

Кредит  

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 
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Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 2.6. 

Снабдијевање 

Слатине водом 

из лакташког 

водоводног 

система 

Водоводни 

систем Слатине 

прикључен на 

 лакташки 

460.000 0 0 0 0 460.000 0 0 0 0 0 0 

 Тим за 

управљање 

пројектом  

 Кредит 

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 2.7. 

Хидрогеолошка 

истраживања у 

циљу отварања 

нових изворишта 

(Велико Блашко) 

Проналазак новог 

изворишта  
130.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 30.000 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

 Кредит 

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројект 2.8. 

Израда  

програма 

санитарне 

заштите за сва 

jавна изоришта 

(која немају              

утврђене зоне 

заштите), а која 

се користе за 

водоснабдијевањ

е 

Израда Програма 

санитарне 

заштите 

изворишта за 

јавна изворишта  

60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом  

 / 

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 3.1. 

Изградња 

фекалне 

канализације у 

централном 

дијелу Слатине 

 Изграђена 

канализациона 

мрежа 
2.140.000 0 20.000 0 20.000 1.000.000 0 0 0 0 1.120.000 0 

Тим за 

управљање 

пројектом 

511700 

513100  

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 3.2. 

Изградња дијела 

канализације у 

Лакташима 

   Изграђена 

канализациона 

мрежа 

1.660.000 0 20.000 0 20.000 1000000 0 0 0 0 640.000 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

511700 

513100  

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 3.3. 

Наставак        

изградње 

канализационог 

система у Трну 

   Изграђена 

канализациона 

мрежа 

1.660.000 0 60.000 0 60.000 500.000 0 0 0 0 1.100.000 0 

 Тим за 

управљање 

пројектом  

511700 

513100  

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 
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Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 5.3. 

Набавка опреме 

(за детекцију 

цурења и 

смањење 

губитака у 

водоводној 

мрежи са 

намјенским 

возилом,путар 

камион и фреза  

  Набављена 

тражена средства 

и опрема  
120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 

 Тим за 

управљање 

пројектом  

Кредит  

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 5.4. 

Набавка опреме 

за успостављање 

зона окружних 

мјерења 

 Набављена 

опрема за 

окружна мјерења 
120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

 Кредит 

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 5.5. 

Набавка опреме 

за успостављање 

ГИС 

Успостављен 

ГИС за 

водоводни 

систем Лакташа  

8.000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 

Тим за 

управљање 

пројектом   

Кредит  

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 6.1. 

Израда 

Просторног 

плана општине 

Израђен и 

усвојен План 
200.000 100.000 100.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

511700  

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 6.2. 

Израда 

Урбанистичког 

плана Лакташа 

Израђен и 

усвојен План 
40.000 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

 511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 6.4. 

Израда 

Просторног 

плана спортско-

рекреационог и 

сајамског 

комплекса на 

подручју града 

Бањалуке и 

општине 

Лакташи 

Израђен и 

усвојен План 
50.000 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење  

 511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 6.5. 

Доношење 

општинских 

прописа из 

области 

урбанизма и 

грађења 

Донијети 

општински 

прописи 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

/ 

Одјељење за 

просторно 

уређење 
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Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 6.6. 

Израда Плана 

заштите и 

кориштење 

ријеке Врбас 

Дефинисан План  

за ријеку Врбас 

на подручју 

општине 

2.000 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 
Одјељење за 

инспекције 
 411100 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 2. Израда 

и ревизија 

приоритетних 

регулационих 

планова 

Израђени и 

усвојени планови 
100.000 30.000 30.000 40.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

 511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 3. Јачање 

урбанистичко – 

грађевинског 

надзора 

Повећан број 

грађевинских 

инспектора; 

Смањен број 

нелегалних 

објеката 

140.000 0 70.000 70.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

инспeкцијске 

послове 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

 

411100 

Одјељење за  

инспекцијске 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 7.1. 

Израда катастра 

зеленила и 

пројекта 

хортикултурног 

уређења урбаних 

подручја 

Израђен попис и 

пројекат 

зеленила 
15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено -

комуналне 

послове 

 412800 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 4. Сађење 

дрвореда и 

уређење зелених 

површина 

Повећан број 

нових садница 

дрвећа и грмља у 

урбаним 

подручјима за 

најмање 300 

40.000 0 20.000 20.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 

Канцеларија за 

ЛЕР, Енергетски 

менаџер, 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

 412800 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат  8.1. 

Успостављање 

структура и 

система за 

праћење 

потрошње 

енергије и воде у 

јавним објектима 

у надлежности 

општине 

Успостављена 

структура и 

израђен програм 

за прикупљање и 

обраду података 

о потрошњи 

енергије у јавним 

објектима 

6.000 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове; Одсјек 

за заједничке 

послове 

 412700 
Канцеларија за 

ЛЕР 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 8.2. 

Уграђивање 

принципа 

примјене ЕЕ и 

ОИЕ у 

општинске 

прописе за 

грађење, 

просторно-

планску 

документацију и 

поступак јавне 

набавке 

Општински 

прописи и 

процедуре 

усклађене са 

принципима 

примјене ЕЕ и 

ОИЕ 

4.000 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

инспeкцијске 

послове, 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

412700 

412900 

Одјељење за 

просторно 

уређење 
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Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 8.3. 

Израда студије о 

топлификацији 

насеља Лакташа 

Израђена студија 

о топлификацији 

насеља Лакташа 

15.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 10.000 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове, 

Канцеларија за 

ЛЕР  

511700 

412700  

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 8.4. 

Истраживање и 

кориштење 

геотермалне 

енергије у 

енергетске и 

производне 

сврхе  

Избушена 

истражна и 

експлоатациона 

бушотина 

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове; 

Канцеларија за 

ЛЕР, приватни 

партнери, 

Комисија за 

концесије РС 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове; Одсјек 

за заједничке 

послове 

 

/ 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 5. 

Примјена мјера 

ЕЕ и ОИЕ у 

зградама у 

надлежности 

општине 

Нека од мјера ЕЕ 

примјењена у 

најмање два 

објекта; прелазак 

на ОИЕ извршен 

у најмање два 

објекта у 

надлежности 

општине 

150.000 0 25.000 25.000 50.000 0 50.000 0 0 0 50.000 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

511200 

412500 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 6. 

Унапријеђење 

стања јавног 

превоза на 

подручју 

општине 

Успостављене 

нове аутобуске 

линије; повећан 

број корисника 

јавног превоза за  

10 %;  

100.000 0 50.000 50.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

стамбено 

комуналне 

послове 

 511700 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 7. Развој 

бициклистичког 

и пјешачког 

саобраћаја на 

подручју 

општине 

Урађена студија 

оправданости, 

урађен пројекат 

изградње и 

обиљежавања 

бициклистичких 

стаза 

50.000 0 10.000 20.000 30.000 0 0 0 0 0 20.000 0 

Канцеларија за 

ЛЕР, Одјељење 

за просторно 

уређење, 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

511700 

412700 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове 
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Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 8. 

Едукација и 

јачање свијести о 

примјени мјера 

ЕЕ и ОИЕ код 

становништва 

Смањена 

потрошња 

енергије у 

зградарству за 

5%; повећана 

примјена ОИЕ за 

1%  

40.000 0 10.000 10.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове; 

Канцеларија за 

ЛЕР, приватни 

партнери, 

Комисија за 

концесије РС 

412900 
Канцеларија за 

ЛЕР 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 9.1. 

Успостављање 

зона санитарне 

заштите воде 

Бање Лакташи 

Урађен и усвојен 

Програм 

санитарне 

заштите 

изворишта; 

Извршено 

обиљежавање 

зона заштите 

50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 

Канцеларија за 

ЛЕР, Одјељење 

за просторно 

уређење 

/ 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 9.2. 

Означавање зоне 

санитарне 

заштите 

изворишта 

термо-минералне 

воде у Слатини 

Извршено 

обиљежавање 

зона заштите 

15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 
ЈУ ''Завод Др М. 

Зотовић'' 
/  

Одјељење за 

инспекцијске 

послове 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 9.3. 

Успостављање 

заштићеног 

археолошког 

подручја 

''Балкис'' у 

Бакинцима и 

изградња 

пратеће 

инфраструктуре 

Проглашено 

заштићено 

подручје 

''Балкис'';  

150.000 0 0 20.000 20.000 0 30.000 0 0 0 100.000 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Туристичка 

организација 

412900 

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 9.4. 

Успостављање 

риболовног 

резервата 

''Старача'' са 

шеталиштем, у 

Лакташима 

Проглашен 

риболовни 

резерват 

''Старача''; 

изграђено 

шеталиште 

60.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 50.000 0 

Удружење 

риболоваца 

''Врбас'' 

 412800 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 9.5. 

Успостављање 

парк-шуме 

''Јелића брдо'', у 

Лакташима 

Проглашена 

парк-шума 

''Јелића брдо''; 

урађен пројекат 

уређења; 

обиљежено 

подручје 

22.000 0 10.000 12.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

412800 

511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење 
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Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 9.6. 

Успостављање 

парк-шуме  

''Борик – Царев 

поток'', у 

Слатини 

Проглашена 

парк-шума 

''Борик-Царев 

поток''; 

обиљежено 

подручје 

20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

412700 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Пројекат 9.7. 

Изградња 

обалоутврда на 

ријеци Врбас и 

притокама 

Изграђена 

обалоутврда 
6.500.000 0 0 0 0 0 6.500.000 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности и 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде РС 

 513200 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 9. Заштита 

вриједног 

дрвећа, састојина 

и станишта на 

подручју 

општине 

Општинским 

прописима 

заштићено 

најмање 5 

објеката, 

извршено њихово 

обиљежавање 

4.000 0 2.000 2.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

412700 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 10. 

Рекултивација 

деградираног 

земљишта 

(мајдана) на 

подручју Лијевче 

поља 

Идентификоване 

потенцијалне 

локације; урађен 

план 

рекултивације; 

извршена 

рекултивација 

најмање 0,7 ха 

45.000 5.000 20.000 20.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

душтвене 

дјелатности 

 412800 

Одјељење за 

привреду и 

душтвене 

дјелатности 

Директан 

допринос 3. 

Стратешко

м циљу 

Мјера 11. 

Контрола 

употребе 

хемијских 

средстава у 

пољопривреди 

Урађен план 

дјеловања; 

успостављен 

систем контроле;  

30.000 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 

Одјељење за 

привреду и 

душтвене 

дјелатности 

 412800 

Одјељење за 

привреду и 

душтвене 

дјелатности 

УКУПНО ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 27.502.000 218.000 476.000 491.000 1.185.000 9.748.000 6.740.000 321.000 2.050.000 4.000.000 3.458.000 0 

  

УКУПНО СВА ТРИ СЕКТОРА 60.699.300 1.063.400 1.676.100 2.313.100 5.052.600 11.259.000 9.038.000 358.800 25.759.500 5.100.000 3.966.400 165.000 
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5.2.  План развоја организационих капацитета и људских потенцијала  

 

 Стратегија развоја општине од процеса израде (планирања) до имплементације / 

спровођења је велики изазов за јединицу локалне самоуправе. Степен и квалитет 

реализације стратегије, као збир свих појединачно реализованих  пројеката и мјера, јасно 

ће показати колико је јединица локалне самоуправе близу или далеко од остварења 

дефинисаних стратешких циљева и визије општине. MиПРО методологија предвиђа да у 

имплементацију развојних планова буду укључене организације из јавног, пословног и 

невладиног сектора, институције вишег нивоа власти и грађани. Ипак, општинска управа 

има највећу обавезу, јер носи одговорност за имплементацију укупне стратегије, а за то је 

потребно имати одговарајућу организациону структуру и квалитетне кадрове.  

 За успјешну реализацију развојних планова потребно је прилагодити постојећу 

организациону структуру и обезбиједити одговарајуће људске капацитете. Кључни 

оперативни капацитет за управљање развојем (Канцеларија за управљање развојем) мора 

бити редефинисан и ојачан. Задатак тог капацитета је свакодневно старање о реализацији 

стратегије као цјелине и сваког пројекта појединачно, координација свих активности и 

актера од промоције, припреме и лансирања пројеката, извођења, праћења, извјештавања 

до иницирања ажурирања стратегије.  

 Кључни актери у имплементацији стратегије развоја су:  

 Скупштина општине, 

 Начелник општине, 

 Партнерска група / Савјет за реализацију стратегије развоја, 

 Канцеларија за управљање развојем, 

 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

 Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и општу управу, 

 Одјељење за финансије, 

 Општинске институције и организације (агенција за локални развој, туристичка 

организација, институције за културу, школе, факултети, центар за социјални рад, 

здравстене установе, задруге и пословна удружења...), 

 Специјализоване образовне, истраживачке и консултантске организације, 

 Локалне невладине и спортске организације и удружења, 

 Ресорна министарства и агенције. 

 Свако од њих треба да има прецизно дефинисане улоге у имплементацији, 

обезбјеђењу финансијских средстава, те у праћењу и вредновању 

 Кораци у успостављању организационих и људских капацитета за ефикасно и 

ефективно управљање имплементацијом стратегије су: 

 Анализа кључних организационих и људских капацитета потребних за успјешну 

реализацију општинске развојне стратегије, укључујући: 

a) Преглед минималних функција управљања локалним развојем и 
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b) Преглед процеса, актера и улога у планирању, спровођењу, праћењу и   

вредновању локалних развојних стратегија, 

 Анализа постојећег стања и организационих претпоставки за имплементацију 

стратегије на бази постојећих функција (органиграма) и капацитета општинске 

управе, капацитета сваког организационог дијела, капацитета појединаних радних 

мјеста и запослених, са посебним нагласком на број и капацитете запослених 

релевантних за управљање пројектима и свеобухватну координацију и праћење 

имплементације стратегије, вредновање и ажурирање стратегије. Анализа треба 

укључити и оне капацитете, организације и институције на подручју општине које 

могу бити значајни актери имплементације стратегије (развојне агенције, НВО и 

други), 

 Поређењем потребних са тренутно расположивим организационим и људским 

капацитетима за имплементацију стратегије, дефинишу се кључни недостаци и 

приоритетни кораци, неопходни у организационом смислу и у смислу развоја 

људских ресурса, за стварање претпоставки квалитетног управљања пројектима / 

програмима из стратегије и стратегијом као цјелином.  

 Одлучивање о управљању развојем / стратегијом, укључујући: 

a) План унапређења функције управљања локалним развојем, дефинише се на 

основу резултата наведених анализа, 

b) Одабир најоптималнијег модела јачања капацитета за имплементацију 

стратегије, 

c) Припремити и усвојити измјене и допуне правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у општинској административној 

служби према одабраном модалитету организовања капацитета за 

имплементацију стратегије, укључујући дефинисање међусобних односа свих 

актера унутар локалне управе, 

 Фаза избора кадрова и обучавања 

a) Кадровско попуњавање јединице адекватним профилом и бројем извршилаца уз 

дефинисање осталих актера који директно или индиректно учествују у процесу 

локалног развоја, 

b) Спровођење одговарајућих обука за кадрове који ће бити актери процеса 

управљања развојем на дефинисани начин, 

 Спровођење стратегије 

a) Задужени кадрови за спровођење стратегије и управљање развојем се ангажују 

на реализацији, у складу са усаглашеном подјелом задатака и одговорности, 

b) кадрови врше праћење реализације, анализу резултата и ажурирање планова.  
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Основне улоге и одговорности у процесу имплементације и координације стратегије 

Улога Надлежност  

Дефинисање одговорности у погледу 

координације имплементације стратегије развоја 
Начелник општине  

Дефинисање надлежности појединачних 

одјељења/служби за припрему пројектних 

приједлога и имплементацију пројеката из 

акционог плана  

Начелник општине 

Начелници одјељења 

Канцеларија за локални економски развој 

Разрада пројектних приједлога и осигуравање 

извора финансирања 

Канцеларија за локални економски развој 

Надлежна општинска одјељења 

Провођење процедура јавних набавки 
Сарадник /служба за јавне набавке 

Канцеларија за локални економски развој 

Ресорно одјељење 

Праћење имплементације стратегије и редовно 

извјештавање 

Канцеларија за локални економски развој 

Надлежна општинска  одјељења  

Партнерска група 

Успостављање и редовно ажурирање базе 

података релевантних за развој 
Канцеларија за локални економски развој 

Надлежна општинска  одјељења 

Разрада и усвајање оперативних и финансијских 

планова за наредне године имплементације 

стратегије (годишње и индикативно трогодишње) 

Начелник општине 

Начелници одјељења  

Канцеларија за локални економски развој 

Службеници  за јавне набавке 

Ажурирање и ревизија секторских планова и 

стратегије 

Начелник општине 

Канцеларија за локални економски развој 

Надлежна одјељења 

Партнерска група  

Скупштина општине 

Дефинисање кључних потреба за изградњом 

капацитета извршилаца укључених у 

имплементацију стратегије (Припрема плана и 

системска изградња капацитета за дјелотворну 

имплементацију стратегије развоја) 

Начелник општине 

Канцеларија за локални економски развој 

Начелници одјељења 

Службеници за управљање људским 

ресурсима 

Свеукупна комуникација у погледу 

имплементације стратегије развоја са актерима 

ван општинске управе (грађани, медији, 

пословни сектор, невладин сектор, потенцијални 

финансијери, виши нивои власти, итд.) 

Начелник општине 

Канцеларија за локални развој 

Службеник за информисање/односе са 

јавношћу 

Партнерска група 

Континуирана изградња људских капацитета 

потребних у општинској администрацији 

Начелник општине 

Канцеларија за локални економски развој 

Службеници за управљање људским 

ресурсима 
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5.3.  Праћење, оцјењивање и ажурирање стратегије развоја 

 

 Праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) остваривања стратегије 

омогућавају мјерење степена остварења постављених циљева, дајући могућност за 

предузимање правовремених мјера у циљу евентуалних корекција, те оцјењивање 

свеукупне успјешности реализације стратегије.  

 Праћење подразумјева систем прикупљања и обраде података у сврху упоређивања 

постигнутих резултата са планираним. Праћење се дакле врши на основу дефинисаних 

пројектних и програмских индикатора и плана имплементације. Успостављени механизми 

за праћење реализације стратегије развоја ће праћењем дефинисаних индикатора 

контролисати остварење циљева, тако што ће прикупљати и анализирати податке 

потребне за њихово доказивање. Праћење треба бити усклађено са циклусом припреме 

полугодишњих и годишњих извјештаја од стране одговарајући статистичких и других 

институција (статистички завод, АПИФ, итд.), док се директни подаци о реализацији 

програма / пројеката прикупљају и анализирају крајем године. Налазе праћења разматра 

начелник општине / градоначелник са ресорним руководиоцима, те партнерска група / 

савјет за развој, који дају сугестије за предузимање евентуалних мјера начелнику / 

градоначелнику и његовим сарадницима. 

 Вредновање је засновано на налазима праћења и даје свеукупну оцјену остварења 

постављених циљева. Подлоге за вредновање припрема јединица за управљање развојем 

или друга задужена организациона јединица, на основу налаза годишњег праћења. Другу 

основу представљају индикатори који су дефинисани у току процеса планирања. Налазе и 

препоруке вредновања разматрају начелник / градоначелник са ресорним руководиоцима, 

партнерска група / савјет за развој и општинска / градска скупштина.   

 Важно је да се од почетка посао на прикупљању, обради и анализи података не 

третира као једнократан, већ да се системски заснује. То значи да се постави тако да се: 

 креирају одговарајуће базе секундарних података, које ће се релативно лако 

годишње ажурирати; 

 редовно годишње изводе одговарајућа директна испитивања група актера / 

корисника услуга, према стандардизованој методологији и инструментима, како би 

се могле пратити промјене и напредак; 

 користи за праћење (годишње) и вредновање (након 3 године) остваривања 

стратегије и развојних планова. 

Препоручљиво је формирање сљедећих база секундарних података: 

 База демографских података; 

 База података о тржишту рада; 

 База података за социјалне јавне услуге; 

 База података за инфраструктуру и комуналне јавне услуге; 
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 База података локалне привреде; 

 База података о стању животне средине. 

 Неопходно је обезбиједити да су сви подаци разврстани према полу, гдје је год то 

примјењиво, како би се осигурало праћење и вредновање утицаја стратегије на оба пола. 

Према MиПРО методологији активности праћења, вредновања и ажурирања 

појединих дијелова стратегије се врше у одређеним временским периодима, датим у 

наредној табели. 

 

Активност праћења и вредновања Временски оквир 

Праћење реализације програма (пројеката, 

мјера) 
Годишње 

Контролно вредновање 
Након 3 године за секторске планове, а након 5 

година за стратегију 

Ажурирање секторских планова 
Дјелимично након 3 године, а комплетно након 

5 година 

Ажурирање стратегије 
Дјелимично након 5 година, а комплетно након 

10 година 

Финално вредновање 
Након 5 година за секторске планове, а након 10 

година за стратегију 

  

Стратегија је флексибилан инструмент који треба редовно ажурирати ради 

прилагођавања промјенама у окружењу. Преиспитивање и ажурирање компоненти 

стратегије изводи се селективно, тако да се обично визија развоја и стратешки циљеви не 

мијењају током одабраног стратешког периода, секторски планови се преиспитују и по 

потреби ревидирају, као и остале компоненте. 

 У сљедећој табели дат је оквирни подсјетник са календаром за годишње ажурирање 

стратегије развоја: 

 

Компонента 
Опис и подлог за годишње 

ажурирање 
Када се ажурира? Напомена 

Социо-

економска 

анализа 
(ради се у 

скраћеној 

верзији) 

 Пратимо и публикујемо 

одабране економске и 

социјалне индикаторе и важне 

трендове (демографски, 

тржиште рада, економски 

показатељи по гранама и 

врстама пословних субјеката, 

стање пољопривреде...). 
 Стање пословног окружења 

можемо пратити путем 

стандардизованог анкетирања 

или фокус групе. 

 
Почетак у априлу 

(када су обрађени 

сви подаци за 

претходну годину), 

завршетак 

(публиковање) у 

јуну 

 
За овај посао врло 

је важно разрадити 

процедуру и 

усагласити 

размјену података 

са изворима 

података  (Завод за 

запошљавање, 

Фонд ПИО, 

Пореска управа...) 
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Ревизија 

секторских 

циљева 

 Вреднујемо у којој су мјери 

остварени и да ли су још 

валидни. Ако остварења нису 

близу очекиваних, 

анализирамо узроке и, по 

потреби, интервенишемо у 

активностима (пројектима) 

и/или у самим циљевима. 
 Ревизију изводимо на основу 

праћења реализације програма 

и пројеката, с једне стране, и 

уочених битних промјена у 

околностима 

 
Јун-јул 

 

 

 

 

 

 

 
Добро је да се за 

ревизију 

оперативних 

циљева  и 

пројеката 

искористимо 

потенцијал 

Партнерске групе 

 

Ревизија 

пројеката 

Вршимо на основу: 
 Искуства стеченог кроз 

реализацију пројеката 
 Резултата и препорука 

реализованих пројеката  
 Уочених промјена и нових 

потреба 
 Ревидираних оперативних 

циљева 

 
Август-септембар 

Годишњи 

оперативни 

план 

имплементације, 

са пројектним 

формуларима 

 Утврђујемо приоритете за 

наредну годину 
 Ревидирамо/комплетирамо 

пројектне формуларе / 

пројектне задатке за 

приоритетне пројекте 
 Правимо и усаглашавамо 

финансијски план  
 Комплетирамо план 

имплементације 

 
Септембар-октобар 

 
Ажуриран план од 

друге половине 

октобра иде на 

јавну расправу, 

заједно са буџетом 

Праћење и 

вредновање 

реализованих и 

текућих 

пројеката 

Изводимо на основу: 
 Плана имплементације 
 Разрађених пројектних 

формулара / пројектних 

задатака (очекиваних 

резултата) 
 Извјештаја о реализацији 

пројеката (пројектне 

документације) 
 Показатеља о оствареним 

ефектима (нпр. подаци о увозу 

и извозу, подаци Завода за 

запошљавање...) 

 
Пратимо према 

динамици 

реализације 

пројеката и 

извјештавања. 
Вреднујемо (дајемо 

оцјену остварења и 

анализирамо 

разлоге) у првој 

половини марта. 

 
О резултатима 

праћења и 

вредновања 

извјештавамо 

Партнерску групу, 

начелника и 

скупштину, у 

склопу годишњег 

извјештаја о раду 
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Стратегију развоја општине Лакташи за период 2014-2024. године урадио је Општински 

развојни тим у сарадњи са члановима Партнерске групе и запосленима у општинској управи, у 

сљедећем саставу:  

 

1. Јелена Сарић, дипл. економиста, шеф Кабинета начелника општине (координатор) 

2. Драган Келечевић, дипл. економиста, Шеф Канцеларије за локални економски развој 

(координатор Сектора за локални економски развој) 

3. Александар Јерковић, дипл. економиста, службеник за привреду и предузетништво 

(координатор Сектора за друштвени развој) 

4. Младен Лунић, дипл. инжењер шумарства, службеник за заштиту животне средине у 

Одјељењу за просторно уређење (координатор Сектора за заштиту животне средине) 

5. Санела Ратковић, дипл. правник (шеф Одсјека за друштвене дјелатности) 

6. Свјетлана Баштинац, дипл. економиста (службеник за административне и економске 

послове у пољопривреди у Одсјеку за пољопривреду)  

7. Дајана Миловановић, дипл. економиста (службеник за буџет у Одјељењу за финансије) 

8. Бојана Кондић Панић, магистар економских наука (службеник за управљање развојем и 

европске интеграције у Канцеларији за локални економски развој) 

9. Сузана Марчета, дипл. економиста (службеник за економске анализе и контролу 

финансијских обавеза у Одјељењу за стамбено-комуналне послове) 

10. Милица Цвијић, дипл. инжењер пољопривреде (службеник за управљање развојем и 

европске интеграције у Канцеларији за локални економски развој) 

11. Јелена Мајкић, дипл. економиста (службеник за управљање развојем и европске 

интеграције у Канцеларији за локални економски развој) 

                                                          

 

 

                                                                                    


