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РИЈЕЧ НАЧЕЛНИКА

Општина Лакташи је и у протеклој години, настојала реализовати што 
више пројеката који доприносе унапређењу квалитета живота за 
све наше грађане.

Уважавајући стратешки план развоја општине1 , у години која је иза нас, израдом 
пројектно-техничке документације, створили смо предуслове за реализацију не-
колико значајних инфраструктурних пројеката од шире друштвене важности. 

Уређење комуналне инфраструктуре, ревитализација објеката од исто-
ријског и културног значаја, сарадња са грађанима – теме су које су, та-
кође, обиљежиле период за нама. Посебно нас радују могућности реа-
лизације различитих иницијатива у партнерству са нашим грађанима и 
привредницима.

Уложили смо значајне напоре у реализацију бројних пројеката, уважавајући 
подједнако сва мјеста на територији општине, међу којима је један од најзначај-
нијих изградња и опремање вртића у Александровцу. Примарни интерес нам је 
да, коначно, учинимо сваки кутак уређеним мјестом за квалитетан живот, а грађа-
не поносним и задовољним због видљивих промјена.

Поносни смо на изузетан успјех наших привредника који континуирано оства-
рују запажене пословне резултате. Настављамо са домаћинским приступом, 
посвећеним и одговорним радом, радујући се развоју и напретку Лакташа. 

Нови пројекти и иницијативе, уз стабилност локалне власти и сагласје по 
питању правца развоја општине, најављују да је пред нама још једна дина-
мична и успјешна година.

             Начелник

                                         Ранко Карапетровић

1 Скупштина општине Лакташи је 20. јуна 2019. године усвојила Стратегију развоја општине Лакта-
ши за период 2019-2024. година (ревидирану за период 2019-2024. година) и План имплементације 
Стратегије развоја општине Лакташи за период 2019-2021. година.
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УЛАГАЊЕ У СЛУЖБУ ЗАШТИТЕ  И СПАСАВАЊА

Добровољно ватрогасно друштво Лакташи је током 2019. 
године завршило реализацију инвестиције вриједне 
1.535.362,75 КМ, а која се односи на куповину земљишта, 
изградњу новог Ватрогасног дома у Трну, набавку опреме и 
средстава за заштиту и спасавање, асфалтирање приступног 
пута и увођење видео надзора. Реализацијом овог капитал-
ног пројекта, сигурност грађана општине Лакташи ће у на-
редном периоду бити значајно унапријеђена.

ПУЊАЧ ЗА  
ЕЛЕКТРИЧНА  

ВОЗИЛА

У Лакташима је пуштен 
те рминал за пуњење еле
ктри чних возила, који је 
по стављен у улици Кара
ђорђева, на магистрал-
ном путу М16 Бања Лу-
каГрадишка. 

У Лакташима је, од 2016. годи-
не, у функцији наплата паркин-
га смс поруком. 
За један сат пар-
кирања, потреб-
но је идвојити 1 
конвертибилну 
марку и поруку 
послати на број 
083 51 04.

РАДИМО У СЛУЖБИ ГРАЂАНА
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ОБНОВЉЕНО СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ  
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА У СЛАТИНИ

У току године изведени су радови на санацији 
спомен обиљежја погинулим борцима Народноо-
слободилачког рата, које се налази у центру Сла-
тине, а изграђено је 1965. године. Поред спомен 
обиљежја, такозваног „Пирамида“, санирано је и 
свих 19 појединачних гробница. Средства за сана-
цију обезбјеђена су из буџета Општине. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
КИНО САЛЕ 

Током 2017. године ILDP је 
успоставио систем мјерења 
оствареног напретка једи-
ница локалне самоуправе, у 
провођењу процеса стратеш-
ког планирања и управљања 
локалним развојем, те је, у 
вези с тим, Општина Лакта-
ши у 2019. години, од укупно 
22 општине, освојила трећу 
награду за најбољу једини-
цу за управљање развојем у 
износу од 69.400 КМ. Одо-
брена средства су усмјерена 
на имплементацију пројек-
та „Реконструкција и адап-
тација мултифункционалне 
сале у ЈУ „Центар за култу-
ру и образовање“ Лакташи“. 
Реализацијом овог пројекта 
створиће се предуслови за 
повећање броја позориш-
них представа, те других 
догађаја које организује ова 
установа, као и реновирање 
простора од 530 метара ква-
дратних, те набавку нових 
столица.

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик и начелник општине Лакташи  
Ранко Карапетровић пустили су у саобраћај реконструисану саобраћајницу од Друговића 
до Шeшковаца дугу 15,5 километара, која спаја општине Лакташи и Србац.
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На мјесту некадашње најстарије четворогодишње  школе 
у Милосавцима, отворен је Друштвени дом, за потребе 

многобројних активности становника овог дијела општине 
Лакташи. За отварање Друштвеног дома, из буџета Општи-

не Лакташи издвојено је преко 54 хиљаде марака, а станов-
ници овог села су сакупили 6 хиљада конвертибилних мара-
ка како би помогли изградњу истог.
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У оквиру пројекта „Водовод и канализација Републике 
Српске“, набављена је опрема за мониторинг и детекцију 

цурења у водоводној мрежи. Набавком ове опреме омогуће-
но је побољшање управљања водоводном и канализацио-
ном мрежом, омогућено је активно тражење цурења, што 
би требало довести до смањења неприходованих количина 
воде и побољшања квалитета услуге, кроз контролу мреже 
и регулацију притиска и протока, тражење кварова на водо-
водној мрежи и смањење губитака и побољшање ефикасно-
сти водоводне мреже. Такође, извршена је и реконструкција 
цјевовода Слатинског водоводног система, гдје су проузро-
ковани прекиди у снабдијевању потрошача. У Малом Блаш-
ку урађена је реконструкција цјевовода у дужини од 1600 m 
и у Слатини у дужини од 700m. Средства су обезбијеђена од 
стране КП „Будућност“ а.д. Лакташи.

УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА 

Локална заједница и КП „Будућност“ а.д. Лакташи иду у корак са најсавреме-
нијим технологијама и европским трендовима у водоснабдијевању. 

У циљу припрема за 
грејну сезону, урађена 

је реконструкција котлов-
нице, у згради Општине, 
те је набављен и нови ко-
тао са гориоником, у из-
носу преко 200 хиљада 
конвертибилних марака, 
обезбијеђених из новча-
них средстава КП „Будућ-
ност“ а.д. Лакташи.
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Акција „Чистији Лакташи за све нас“, спрове-
дена је са циљем подстицања активизма у 

очувању животне средине. 
Овом акцијом је очишћена и уређена обала Вр-
баса у Трну, уређена корита у Гламочанима и 
Маховљанима, зелене површине у Јакуповцима, 
постављани нови стубићи и ланци код централ-
ног споменика погинулих бораца и на другим 
локацијама у Лакташима, уређен мобилијар у 
центру Лакташа, ново дјечије игралиште иза 
„Сплитске“ зграде, уређене и насуте банкине у 
насељима Велико Блашко, Ћетојевићи и Алек-
сићи. 

„ЧИСТИЈИ ЛАКТАШИ ЗА СВЕ НАС“
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УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА КОРИТА 
РИЈЕКЕ ВРБАС

У области регулације водотока, која 
доприноси заштити становништва 

и смањењу штета од поплава, једна од 
најзначајнијих инвестиција је изградња 
обалоутврде на локалитетима у Великом 
Блашку и Шушњарима (Фаза I у дужини 
од 125 m и дио Фазе II у дужини од 62,5 
m). Инвестиција је реализована из средстава Фонда солидарности за 
обнову Републике Српске.
Због ерозије водног земљишта, овај подухват је један од значајнијих 
када је у питању одбрана од поплава на подручју општине Лакташи.

СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА

Један од стратешких приоритета Општине Лакта-
ши јесте уређење корита и обала ријека и рјечица 

на подручју општине, које су претходних година, а 
највише 2014. године, наносиле штету становништву 
и привреди, излијевањем из корита и плављењем. 
У 2019. години из Програма наплате средстава за 
претварање  пољопривредног земљишта у непољо-
привредне сврхе обезбијеђена су средства за из-
вођење радова на чишћењу корита Маховљанске 
ријеке у Петошевцима и Маглајанима.

УРЕЂЕЊЕ КОРИТА МАХОВЉАНСКЕ РИЈЕКЕ

САНАЦИЈА ШТЕТА ОД МАЈСКИХ 
ПОПЛАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ

У оквиру Пројекта „Опо-
равак од поплава“, који 
Општина Лакташи ре-
ализује, у сарадњи са 
Развојним програмом 
Уједињених нација у 
Босни и Херцеговини и 
Међународном органи-
зацијом за миграције, у 
2019. години почела је 
изградња стамбених јединица по принципу „кључ 
у руке“ за четири породице са подручја општине 

Лакташи, чији су објекти оштећени 
или уништени у поплавама 2014. го-
дине. У претходној години изврше-
на је санација 29 стамбених јединица 
оштећених у поплавама. Пoмoћ по 
овом Пројекту нaмиjeњeнa је сoциjaл-
нo и eкoнoмски мaргинaлизованим  
групaмa стaнoвништвa, укључуjући 
стaриje oсoбe, дoмaћинствa сa ниским 
примaњимa, oсoбe сa пoтeшкoћaмa у 
рaзвojу, припaдникe мaњинa, пoврaт-
никe и интeрнo рaсeљeнe oсoбe.
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ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЈЕШНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ПРОЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Током 2019. године интензивно се радило на изради Глав-
ног пројекта са свим фазама и елаборатима потребним 

за реконструкцију и промјену намјене пословног простора 
у сутерену ЈУ „Центар за културу и образовање Лакташи“ 
намијењеног за куглану, у мултифункционални „Визит цен-

тар“, као и Главног пројекта за доградњу, реконструкцију и 
промјену намјене постојећег објекта у касарни „Сарица“ у 
Пословни инкубатор.

Општина Лакташи је у 100%тном износу финансирала из-
раду пројектнотехничке документација, која је предуслов 
за привлачење грантовских средстава од домаћих и међуна-
родних донатора, а на основу чега ће бити извршено финан-
сирање документацијом предвиђених активности.
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Један од стратешких приоритета Општине Лакташи јесте уређење корита 
и обала ријека и ријечица на подручју општине, које су претходних 

година, а највише 2014. године, наносиле штету становништву и привреди 
излијевањем из корита и плављењем домаћинстава,  пољопривредних 
газдинстава, пословних објеката и јавне инфраструктуре. У 2018. 
години, већином кроз сарадњу са Развојним програмом Уједињених 
нација у БиХ уређена је обала Маховљанске ријеке у дужини од око 
2.000m која је збoг мaлoг кaпaцитeтa кoритa, пoсљeдњих гoдинa 
нeкoликo путa плaвилa стaмбeнe и приврeднe oбjeкaтe, кao и oбрaдивo 
пoљoприврeднo зeмљиштe. Риjeкa Букoвицa je притoкa риjeкe Врбaс и 
прoтичe крoз нajгушћe  нaсeљeна пoдручjа oпштинe Лaктaши: Букoвицу, 
Jaблaн, Tрн и Глaмoчaнe. Уређен је нajугрoжeниjи диo кoритa oд ушћа 
риjeкe Букoвицe у риjeку Врбaс до моста на регионалном путу Бања 
Лука - Градишка у дужини oд oкo 900m. Ријека Ступчевица такође 
протиче кроз Трн и улијева се у Врбас, а током 2018. године извршена је 
регулација водотока продубљавањем корита, изградњом обалоутврда 
и потходника испод регионалног пута Бања Лука – Градишка. Укупна 
дужина регулације износи 1.000m.

Република Српска добила је ново заштићено подручје приро-
де. Ријеч је о шумском комлексу “Јелића брдо“, на површини 
од 2,96 хектара у непосредној близини центра Лакташа. 
Основна вриједност подручја се огледа кроз очуван еко-
систем, велику пејзажну вриједност и повољан положај 
у непосредној близини центра насеља, што ће омогућити 
кориштење простора у сврху задовољења еколошких, со-
цијалних, едукативних и научноистраживачких потреба 
становништва.

Парк шума "Јелића брдо" је друго заштићено подручје на те-
риторији општине Лакташи, након Парк шуме "Слатина".
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ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ  
ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА

Пројекат „CIRCLE   Circular Innovation and Resilient City Labs 
in the Adrion Region“ се реализује у оквиру програма Interreg 
AdriaticIonian Programmee 20142020. Партнери на пројекту 
су Општина Форли из Италије, „Romagna Tech“ из Италије, 
Школски центар Велење из Словеније, „RRA Nova Gorica“ 
из Словеније, „REDEA“ и „ENERGO DATA“ из Хрватске, 
„Anatoliki“ и „AEIPLOUS  Institute for Innovation & Sustainable 
Development“ из Грчке, LIR Eволуција и Општина Лакташи 
из БиХ, „FUTURA – Факултет екологије“ и „RDA BANAT“ из 

Србије, Општина Улцињ из Црне Горе и Општина Тирана из 
Албаније.
Специфични циљ пројекта је подстицање сарадње између 
општина, компанија за управљање отпадом, истраживач-
ких центара и институција како би се одрживо управљање 
отпадом и кружна економија претворила из апстрактног 
концепта у конкретне и специфичне иновативне моделе 
управљања отпадом и праксу у неким урбаним подручјима. 

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА 

Такође, још један пројекат прекограничне сарадње, а то је Пројекат 
„INER – Intelligent energy management and use of renewable energy 

sources“ који је одобрен у оквиру позива „Interreg IPA Crossborder 
Cooperation Programme CroatiaBosnia and HerzegovinaMontenegro 
20142020“, у оквиру приоритетне осе PA2 – Заштита животне сре-
дине, побољшање превенције од ризика и промоција обновљивих 
извора енергије и енергетске ефикасности. Пројекат ће бити реа-
лизован у партнерству са Градом Илок и ЕУ Центром из Републике 
Хрватске, ЛИР Еволуцијом из БиХ, Агенцијом за локалну демокра-
тију „Никшић“ и Пријестоницом Цетиње из Републике Црне Горе.
Кроз овај пројекат на објекту вртића у Лакташима биће извршена 
енергетска реконструкција, у виду замјене досадашњег система 
гријања увођењем топлотне пумпе и изолација крова.

ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
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УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 
АМБИЈЕНТА 

Кoмпaниja Kolektor CCL д.o.o. Лaктaши и Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

су фoрмирaли рaзвojнo пaртнeрствo у склoпу develoPPP.de 
прoгрaмa Њeмaчкoг Фeдeрaлнoг Mинистaрствa зa eкoнoм-
ску сaрaдњу и рaзвoj (BMZ). Зajeднички циљ им je дa унa-
приjeдe квaлитeт стручнoг oбрaзoвaњa зa aлaтничaрe у рe-
гиjи Бaњaлукe. Имплeмeнтaциjoм oвoг прojeктa, Kolektor CCL 
д.o.o. и oстaлe рeлeвaнтнe кoмпaниje у рeгиoну, ћe пoвeћaти 
свojу учинкoвитoст и кoнкурeнтнoст oбучaвaњeм aлaт-
ничaрa, имajући нa уму дa oбучaвaњe рaднe снaгe у кoмпa-
ниjи путeм дуaлнoг приступa joш увиjeк ниje утврђeн прoцeс. 
Укупна вриједност пројекта је 200.000 евра, а посједовањем 
БФЦ сертификата, који је Општина Лакташи стекла 2017. го-
дине, привредним друштвима су створени предуслови за ко-
риштење средства из програма develoPPP.de.

ГИС СИСТЕМ ПОСЛОВАЊА 

Овај систем ће бити од посебног значаја за институције и предузећа која се на 
било који начин баве простором, односно управљањем и експлоатацијом 

просторних објеката, који се односе на просторно планирање, грађевинско и 
друго земљиште, путну мрежу, водовод, канализацију, електродистрибуцију, 
гасну дистрибуцију, телекомуникације, екологију, зеленило и јавне површине, 
пољопривреду и шумарство. Ова апликација биће једноставна за кориштење, 
доступна 24 часа дневно, прилагођена потребама корисника и са тачним пода-
цима, јер се база ажурира након сваке промјене која се догоди на терену.
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УСПОСТАВЉЕН ЖЕНСКИ ФОРУМ ЗА РАЗВОЈ

Пројекат „Жене на изборима“ има за циљ подстицање 
јаче улоге жена у јавном животу. Овај пројекат има 

двоструки приступ: примјењује се вертикално, кроз 
различите приједлоге структурних промјена и усклађивања 
која ће омогућити присуство већег броја жена у политичком 
животу, те хоризонтално, кроз континуирано јачање жена 
лидера у локалним заједницама кроз њихово умрежавање 
и изградњу неопходних капацитета. Водећи партнер на 
пројекту је Развојни програм Уједињених нација у Босни и 
Херцеговини. Овим пројектом је у 2019. години успостављен 
Женски форум за развој и пружена је подршка Друштвеном 
центру општине Лакташи у Великом Блашку, набавком 
столица и увођењем видео надзора.

У оквиру пројекта „Жене на изборима у БиХ“, који проводи Развојни про-
грам Уједињених нација (УНДП) уз финансијску подршку Владе Шведске, 

општина Лакташи је организовала „Дан отворених врата за предузетнике“. 

Овом активношћу, дата је прилика предузетницама да унаприједе интерак-
цију са локалном заједницом, те да међусобно разговарају о проблемима са 
којима се сусрећу у свакодневном раду, да размјене искуства и примјере до-
бре праксе, а све у циљу његовања добрих односа и директног контакта са 
представницима мале привреде и промоције предузетника који послују на те-
риторији Општине.

ПОДРШКА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 
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У мају 2019. године организован ј,е други пут за редом, 
„Дан запошљавања Лакташи“, који је окупио различи-

те актере на тржишту рада: преставнике компанија који су 
имали потребу за запошљавањем, незапослена лица или 
лица која су тражила промјену запослења, као и ученике 
завршних разреда средњих струковних школа, који се спре-
мају за тржиште рада.  Укупно 15 послодаваца ове године 
узело је учешће у овом догађају и понудило око 200 сло-
бодних радних мјеста за машинске инжењере, машинске 
техничаре, возаче моторних возила, рецепционаре, тапета-
ре, електотехничаре и многа друга радна мјеста.  У скло-
пу „Дана запошљавања“ одржана је радионица намијење-
на средњошколцима, студентима, младима и онима који 
размишљају о преквалификацији, на тему тражења посла, 
трендова у захтјевима послодаваца и писање биографије. 

СУСРЕТ ПОНУДЕ И ПОТРАЖЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
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УСПЈЕШНИ ПРИВРЕДНИЦИ – НОСИОЦИ РАЗВОЈА  
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Привредна кретања у општини Лакташи у 2019. години 
карактерише раст укупне привредне активности (мјерен 

укупним приходом), раст обима спољнотрговинске размјене 
и извоза, раст добити привреде, те раст запослености.
Општина Лакташи је задржала статус развијене општине, која 
је атрактивна како за инвеститоре, тако и за нове становнике 
који се досељавају на подручје општине.
По оствареним укупним приходима, добити, спољнотрговин-
ској размјени и броју привредних друштава општина Лакта-
ши заузима треће мјесто у Републици Српској. У области за-
послености Лакташи су у повољнијем положају у односу на 

друге. Aдминистративна (званична) стопа незапослености је 
међу најмањим у Републици Српској и износи мање од 10% и 
знатно је испод републичког просјека (28,43%).
Стварање повољних услова за инвестирање утицало је на 
значајан прилив капитала. У посљедњих неколико година на 
подручје општине је инвестирано преко 250.000.000 ЕУРа 
директних страних и домаћих инвестиција, а регистрован ка-
питал у Лакташима  има 28 земаља свијета (што је преко 30% 
регистрованих земаља улагача у БиХ). Битно је истаћи да су 
и у 2019. години домаћи и страни инвеститори на подручју 
општине реализовали значајне привредне инвестиције.

Општина Лакташи је током процеса БФЦ цертифика-
ције, у мају мјесецу 2015. године, формирала Савјет за 

привреду и запошљавање општине Лакташи, као мјешовито 
тијело састављено од представника јавног и приватног сек-
тора, те организација цивилног друштва. Савјет за привреду 
и запошљавање одржава редовне сједнице најмање једном 
у три мјесеца и бави се свим питањима од значаја за економ-
ски развој и унапређење конкурентности општине. 
Будући да је Општина ове године ушла у процес БФЦ ресер-
тификације, Одсјек за локални развој ће, у наредном периоду, 
активно радити на даљем унапређењу рада Општинске упра-
ве у складу са критеријима БФЦ сертификата.  
У току 2019. године, извршено је анкетирање 101 предузећа са 
подручја општине, а у циљу унапређења пословног окружења 

и интензивирања сарадње привреде са локалном заједницом. 
Креиран је нови пословни сајт www.laktasi.biz, као један од 
алата Општине у комуницирању са привредницима и потен-
цијалним инвеститорима.
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Другу годину за редом, у друштвеном дому у Јаружани-
ма, одржан је „Дан мјесних заједница“, на којем је пре-

зентован рад у протеклих годину дана, као и реализована де-
шавања у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у 
Босни и Херцеговини“, а кроз панел дискусију размијењена су 
искуства и представљени планови за наредни период. 

Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херце-
говини“ је заједнички пројекат Владе Швицарске и Владе 
Шведске, који се имплементира од стране Развојног про-
грама уједињених нација у Босни и Херцеговини, а Општина 
Лакташи је партнер на пројекту од 2016. године.

ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПОДРШКА ГРАЂАНСКИМ 
ИНИЦИЈАТИВАМА 

У оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у 
БиХ“ настављена је подршка грађанским иницијатива-

ма по питању рјешавања приоритетних проблема. Током 
2019. године реализована су два пројекта грађана општине 
Лакташи: „Aсфaлтирaњe прилaзa и двoриштa у Oснoвнoj 
шкoли „Mлaдeн Стojaнoвић“ Лaктaши – Пoдручнa шкoлa 
у Jaкупoвцимa“ и  “Зaмjeнa дoтрajaлих врaтa и прoзoрa нa 
oбjeкту вртићa у Лaктaшимa”, чиме се допринијело квали-
тетнијем боравку малишана у овој предшколској устано-
ви. Укупна вриједност пројекта је преко 23 хиљаде кон-
вертибилних марака.

ДАН МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
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ПРОЈЕКАТ „РАСТИМО ЗАЈЕДНО“

У складу са Одлуком Владе Републике Српске, Општини Лак-
таши је одобрен пројекат „РАСТИМО ЗАЈЕДНО  Унапређење 

доступности и квалитета програма и услуга предшколског вас-
питања и образовања на подручју општине Лакташи“, за финан-
сирање из средстава Финансијског механизма пројеката инте-
грисаног и одрживог развоја у Републици Српској 2018/2019. 
Средства су намијењена за завршетак радова на објекту вртића 
у Александровцу, те комплетно игралиште и дио намјештаја за 

вртић у Лакташима и игралиште за вртић у Гламочанима. Поред 
набавке ових садржаја, одобрена средства из пројекта ће се упо-
тријебити и за едукације особља, организовање радионица, из-
раде и штампе едукативних брошура. По завршетку изградње и 
опремања вртића у Александровцу, на подручју општине Лакта-
ши ће радити три установе за предшколско васпитање и образо-
вање.
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ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ 
ПОРОДИЦАМА

Пројекат “Кoмплeмeнтaр-
нa пoдршкa зa oбeз-
бjeђeњe oснoвних извoрa 
зaрaдe у oквиру Рeгиoнaл-
нoг стaмбeнoг прoгрaмa” 
који је Општина Лакташи 
реализовала са Catholic 
Relief Services (CRS), обе-
збиједио је бесповратну 
помоћ за три расељене и 
социјално угрожене поро-
дице на подручју општине Лакташи. Двије породице су доби-
ле могућност да отпочну производњу поврћа у пластеницима 

са уграђеним системом 
за наводњавање, те ала-
том за обраду пластени-
ка и садни материјал за 
је сењу и прољећну сјет-
ву, а трећем кориснику 
обезби јеђена је подршка 
за самостално обављање 
бра  варске дјелатности 
кроз набавку браварског 
алата.

ПОДРШКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ 

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИМ  
ПРОИЗВОЂАЧИМА 

Путем јавног конкурса, 20 корисника је остварило право 
на додјелу пластеника за производњу поврћа. Пластени-
ци су обезбијеђени у склопу пројекта „Економско оснажи-
вање социјално и материјално угрожених особа и младих 
особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и на ос-
нову Споразума закљученог између Општине Лакташи и 
хуманитарне организације „MAID“.
Општина Лакташи улаже максималан труд како би се по-
могло пољопривредним произвођачима који су социјално 
и материјално угрожени. 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА

Општина Лакташи је заједно са привредницима успо-
ставила програм професионалне оријентације ученика 

завршних разреда основних школа наше општине. Ученици 
основних школа су имали прилику да посјете и упознају се 
са активностима предузећа „MAHLE Electric Drives Bosnia“, 
„Termo klima“, „Bravarija pile“, „Bepro“ i „Jaksche tehnology“, 
односно са производним процесима ових фирми. У оквиру 
ове актиности донирани су „смарт“ телевизори који су по-
стављени у холовима основних школа и на којима су при-
казивани промотивни филмови из производних предузећа 
са подручја општине. Ова активност је реализована у циљу 
професионалног информисања, те мотивације ученика да 
донесу исправну одлуку о упису у одговарајуће средње 
школе. 
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НАДА ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ

Додјела стипендија је дугогодишња подршка општине 
Лакташи образовању и усавршавању младих, а успо-

стављен је и модел стипендирања са нагласком на потреб-
не стручне кадрове у високој стручној спреми, а ту се из-
двајају машински и електротехнички смјерови. У школској 
2018/2019. години додијељена је укупно 121 стипендија, од 
чега 122 за средњошколце и 79 студентских стипендија. 

Стипендирање ученика и студената показало се као добар 
подстицај кроз повећање високообразовног кадра на под-
ручју општине Лакташи. 

 „STARTUP“ БИЗНИС ЗА МЛАДЕ

У оквиру програма „Омладинске банке Лакташи“, као фон-
да за реализацију друштвено корисних пројеката које 

осмишљавају и реализацију искључиво млади, а који је фор-
миран у сарадњи са Фондацијом Мозаик, у 2019. години  ра-
лизовано је шест пројеката. 
Кроз овај програм, реализовано је пет друштвено корисних 
пројеката: „Санирање и опремање спортских терена у Косје-
рову“, „Унапређење капацитета Локалног волонтерског сер-
виса“, „Опремање друштвеног дома у Маховљанима“, „Развој 
спортске инфраструктуре у руралним подручјима општине 
Лакташи“ и „Изградња дјечијег игралишта код Спортске 
дворане Лакташи“. Такође, реализован је и један пројекат 
„Startup“ бизниса младих под називом „Protector Bags“. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА НАЈМЛАЂИХ 

Квалитет живота дјеце и младих, остаје стално усмје-
рење, како кроз подршку васпитнообразовним устано-

вама, тако и изградњом игралишта за најмлађе становнике. 
У Лакташима, иза „Сплитске“ зграде постављено је ново 
дјечије игралиште које је намијењено најмлађима. Средства 
за изградњу игралишта је обезбиједио „Caritas“ бискупије 

Бања Лука, преко Interreg IPA CBC пројекта прекогранич-
не сарадње ХрватскеБосне и ХерцеговинеЦрне Горе. Из-
градњом овог игралишта дјеца су добила ново и сигурно 
мјесто за игру и дружење гдје ће уживати у квалитетном 
садржају. 
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ДОСЉЕДНИ И ПРЕПОЗНАТЉИВИ

ДАН ВИНА ЛАКТАШИ 2019

Традиционална манифестација која годинама окупља ви-
наре и виноградаре са подручја општине Лакташи, сваке 

године одржава се у мјесецу априлу.
Осим оцјењивања и дегустације вина, посјетиоци могу да 
уживају и у културнозабавном програму, као и различитим 
едукативним радионицма које се сваке године одржавају на 
теме узгоја винове лозе и технологије производње вина.
Циљ манифестације је развој винарства и виноградарства, уз ја-
чање бренда општине Лакташи као туристичке дестинације. Винари својим винима конкуришу за вриједне награде и признања која се 

сваке године додјељују најуспјешнијима, а посјетиоци дегустирају пића 
богова.
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ДАН ЈАГОДЕ У СЛАТИНИ 

Oпштинa Лaктaши и Удружeњe пoљoприврeдних прoиз-
вoђaчa oпштинe Лaктaши по седамнаести пут органи-

зовали су привреднотуристичку манифестацију „Дан јагоде 
Слатина 2019“. Ове године прилику да изложе јагоде има-
ло је 90 излагача. У програму манифестације учествовали 
су ученици ОШ „Холандија“ Слатина, КУД „Славко Мандић“ 
Лакташи и секција Слатина. 

ДАН ПОВРЋА

Удружење пољопривредних произвођача општине Лакта-
ши ове године по први пут је организoвало манифестацију 

“Дан поврћа 2019“, у циљу развоја повртарске производње и 
унапређења продаје поврћа. Поред изложбе штандова, те де-
густације лубенице, одржано је и такмичење у категорији нај-
бољих произвођача. Посјетиоце је игром и пјесмом забављао 
КУД „Славко Мандић“ из Лакташа. Најмлађа манифестација “Дан поврћа“ привукла пажњу мно-

гобројних посјетилаца.
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Шесту годину за редом oргaнизoвaна је традиционална ма-
нифестација „Лакташи Етно 2019“, која је и ове године оку-
пила велики број излагача и посјетилаца. Сајам кућне ра-
диности, старих заната, гастрономије и туризма има за циљ 
очување и валоризацију културе и традиције овог краја, као 
и унапређење туристичке понуде општине Лакташи. 
На сајму је учествовало преко 40 излагача са простора Ре-
публике Српске који су и ове године представили разноврс-
ну понуду својих производа. Поред свечаног програма, до-
дијељене су и захвалнице свим излагачима, као и дипломе 
за најуређеније штандове. 

 ЛАКТАШИ ЕТНО 2019

ТРАДИЦИЈА ЕТНО САЈМА СВАКЕ ГОДИНЕ ОКУПИ СВЕ ВЕЋИ БРОЈ ИЗЛАГАЧА

У оквиру пројекта 
„Подршка рурал-

ном развоју општи-
не Лакташи кроз по-
већање производње и 
продаје меда“, који се 
реализовао из заје дни 
чких средстава „Про 
јекта развоја тржи  шне 
пољопри вреде FARMA 
II“, финансираног од 
стране USAIDa, Владе 
Шведске и Општи не 
Лакта ши, Удружење пчелара „Пчела“ из Лакташа, расписало 
је Јавни позив на који су могла аплицирати физичка лица сa 
пребивалиштем на пoдручjу oпштине Лакташи, а која се до 
сада нису бавила пчеларством и која нису чланови Удружења 
пчелара „Пчела“. Кроз овај пројекат подржано је 10 лица, у 
циљу развоја пчеларске производње на подручју општине 
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„ФЕСТИВАЛ CRAFT ПИВА“
Туристичка организација општине Лакташи и Занатска пивара „Горштак“, у 
оквиру Лакташког љета, организовали су манифестацију „Фестивал Craft 
пива“.
Посјетиоци фестивала су 
имали прилику да испро-
бају, поред домаћег пива 
Занатске пиваре Горштак, 
и пива произвођача из До-
боја, Трапистичко, Блаш-
ко, Drama Craft Brewery, 
The Master Craft Brewery, 
Trigger и многа друга.
                                                          

ДАН РАКИЈЕ И 
ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

ГАСТРОНОМИЈЕ

На другој по реду манифестацији „Дан ракије и традици-
оналне гастрономије, преко 160 излагача, са подручја 

општине Лакташи, представило се са ракијама од лозе, 
шљиве, крушке и јабуке. Посјетиоци су имали прилику да 
уживају у цјелодневној дегустацији ракија, слатких и сланих 
домаћих аутохтоних производа, као и у дружењу уз ракијски 
котао и здравицу долибаше.                                                                      
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