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АНАЛИЗА АНКЕТЕ О СТАЊУ И ПОТРЕБАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ 

Анкета и анализа упитника о стању и потребама за управљање пословног 

окружења у општини Лакташи рађена је у периоду октобар – новембар 2019. године са 

циљем да се утврди које су услуге неопходне локалној привреди, какво је задовољство 

пословног сектора услугама које пружа Општина Лакташи, које су могућности за 

побољшање и да се, у крајњој линији, уради нека врста ситуационе анализе стања 

пословног сектора.  

 

Питања су груписана у неколико поглавља а сама анкета се састојала од 23 

питања. Прво поглавље упитника се односило на основне податке о пословним 

субјектима која су анкетирана тј. производе и услуге које нуде, организациони облик, 

адресу и контакте привредних субјеката, да ли су извозно орјентисани и у ком 

проценту. Друго и треће  поглавље се односи на сарадњу јавног и приватног сектора 

као и степен задовољства општинским услугама, док се четврто и пето поглавље 

односи на управљање људским ресурсима, развојни аспект и планове предузећа и стање 

у области цијена и квалитета комуналних услуга на подручју општине Лакташи. У 

шестом поглављу анкете фокус је на сугестијама и препорукама за унапређење 

подршке привреди и економском развоју.  

 

I Профил анкетираних привредних субјеката  

Укупно је анкетирано 101 предузеће, а у структури анкетираних предњаче 

фирме које се баве трговином на велико и мало, чак 23 (22,77%) слиједи прехрамбена 

индустрија и металопрерада са по 11 (10,89%) фирми, па фирме које пружају услуге, 

њих 10 (9,90%). Када је у питању организациони облик анкетираних привредних 

субјеката 74 предузећа је регистровано као друштво са ограниченом одговорношћу, 21 

као самостални предузетници, 3 задруге, 2 акционарска друштва и     1 породично 

пољопривредно газдинство.    

  

Графикон 1. Структура анкетираних привредних субјеката по грани привреде 

која остварује највећи приход 
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Посматрајући структуру извоза и увоза, 47 (46,53%) фирми извози, док               

54 (53,47%) фирме не извозе своје производе и услуге. Најчешће земље у које се извози 

су Србија 16,83%, Хрватска 15,84%, Аустрија 15,84%, Њемачка 12,87% и Словенија 

11,88%, док се у мањем проценту извози у сљедеће земље: Швајцарска, Црна Гора, 

Македонија, Шпанија, Белгија, Италија, Бугарска, Таџихистан, Кина, Јапан, Русија и 

друге земље. 14 од 101 фирме извози од 95-100% свог пласмана. 

 

Графикон 2. Проценат учешћа земаља у које се извозе производи и услуге 

привредних субјеката општине Лакташи 

 

II Сарадња јавног и приватног сектора  

На питање да ли су у последњих годину дана имали било какве контакте са 

руководством Општине њих 65 је одговорило да је остварило сарадњу која се најчешће 

огледала у контакту са општинским службама, кроз захтјеве за добијање информација и 

пружање услуга и учешће у Савјету за привреду и запошљавање општине Лакташи, док 

њих 36 није имало контакта са руководством Општине.  

Табела 1. Оцјена односа Општине Лакташи према приватном сектору 
 Веома 

задовољан 

Задовољан Незадовољан Није користио услуге 

Комуникација са службама  37,62% 33,66% 5,94% 22,78% 

Добијање неопходних 

информација 

30,69% 40,59% 3,96% 24,76 

Услужност општинских 

службеника и спремност на 

сарадњу 

40,59% 28,71% 3,96%                  26,74% 

Учешће у радним групама и 

тијелима образовним од 

стране Начелника  

15,84% 1,98% 1,98% 65,35% 
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Из Табеле 1. може се видјети да је већина приватног сектора веома задовољна у 

комуникацији са службама и услужношћу општинских службеника и спремности на 

сарадњу, док је јако мало привредника учествовало у радним групама и тијелима 

образовних од стране Начелника.  

Од укупног броја испитаних привредних субјеката, 51 је одговорило да зна да у 

Општини Лакташи дјелује Савјет за привреду и запошљавање, од чега њих 72% сматра 

да је Савјет релевантан и признат као значајан фактор у њиховом окружењу. На питање 

да ли би учествовали у раду Савјета за привреду и запошљавање 55,44% испитаника је 

позитивно одговорило.  

У последњих годину дана само њих 6,93% је предлагало инцијативу Општини. Неке од 

предложених иницијатива које су навели приликом анкетирања су:  

1. Дио простора у Сарици ставити у функцију инкубатора занатских привредних 

дјелатности у сарадњи са завршним разредима основне школе у Трну, а дио уз 

минималну надокнаду уступити занатским радионицама које су у развоју у 

производној дјелатности. (Често занатске радње због недостатка простора не 

могу аплицирати на грантове за набавку опреме па тако заостају у раду);  

2. Иницијатива да се додјелом пластеника подстакне развој пољопривреде;  

3. Већа ангажованост у општем доприносу Општини; 

4. Рјешавање проблема проналаска радне снаге кроз иницијативу да се увеже 

образовни систем и тржиште рада; 

5. Реформа ЈУ Завода за запошљавање на начин да се људи који раде на црно 

скину са бироа; 

6. Иницијатива за побољшање телекомуникационе инфраструктуре – неопходна 

оптика; 

7. Иницијативу за оснивање средњошколског центра у Општини Лакташи са 

занимањима која су потребна привреди; 

8. Унаприједити услуге Пореске управе; 

9. Рјешавање имовинско-правних односа на подручју Општине;  

10. Радити на рјешавању унутрашњег дуга, тј. наплати потраживања;  

11. Изградња канализационог система у индустријској зони Александровац и 

постављање обиљежја са називима фирми у индустријској зони Александровац;  

12. Иницијатива за приступ камионима преко 5t; 

13. Уколико је запослени радник пензинонер, да се укине плаћање доприноса за 

истог;  

14. Спречавање одласка квалификоване радне снаге; 

15. Уређење водотока Турјанице у циљу спречавања плављења;  

16. Подршка у циљу едукације радне снаге, односно оспособљавање радника за рад 

на савременим машинама; 

17. Увођење аутобуске линије до индустријске зоне Александровац; 

18. Побољшање садржаја за дјецу; 

19. Организовање занатско-предузетничке коморе у Лакташима; 

20. Спрјечавање неконтролисане експлоатације шљунка из Врбаса; 

21. Приликом израде регулационих планова ускладити потребе јавних садржаја са 

потребама привредних субјеката; 

22. Идентификовати кориснике који нису пријавили порез на непокретности; 

23. У сарадњи са мјесним заједницама успоставити систем крчења живица и 

запуштеног пољопривредног земљишта и да се кажњавају власници тог 

земљишта;  

24. Дигитализација општинске управе; 

25. Иницијатива за дигитално подношење захтјева према комуналним предузећима;  
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26. Помоћ при ангажовању сезонске радне снаге преко волонтерских сервиса; 

27. Препорука привредним субјектима да заштите свој лого;  

28. Покренути иницијативу за увођење у судску праксу приватног судског 

извршитеља; 

29. Иницијатива за рјешавање путне инфраструктуре. 

 

Приликом оцјењивања висине накнада Општинске управе , а које су приход Буџета 

Општине привредни субјекти су већином одговорили да су цијене накнада 

прихватљиве што се види из графикона 3. Привредни субјекти који су одговорили да су 

цијене накнада високе углавном су навели разлог да је превише основа по којима се 

плаћају, те сматрају да је непотребно толико такси.   

 

Графикон 3. Оцјена висине накнаде Општинске управе, а који су приход Буџета        

Општине 

 

 

III Степен задовољства услугама Општинске управе  

Од укупног броја испитаних привредни субјеката њих 40,59% у последњих 5 

година се бавилo изградњом или проширењем пословних објеката, а у процесу 

добијања дозволе за градњу за инвестициони пројекат, њих 41,46% навело је да је 

веома задовољно сарадњом са надлежним службама, 53,66% да је задовољно и 4,88% 

да је незадовољно. Као кључне препреке у добијању грађевинске дозволе привредни 

субјекти наводе дугу процедуру добијања локацијских услова, добијања грађевинске 

дозволе и остале документације.  
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Графикон 4. Степен задовољства услугама општинске управе 

 

На претходном графикону приказан је степен задовољства услугама општинске 

управе. Дијаграм представља модел са пет компоненти: одржавање локалне путне 

инфраструктуре, рад комуналне полиције, доступност информативних материјала, 

водича и упутстава за инвеститоре, доступност информација на интернет страници и 

друштвеним мрежама ОЛ и рад инспекцијских органа. Јасно се види да је већина 

анкетираних привредних субјеката задовољна са услугама које нуди општинска управа. 

Дио њих који је изразио незадовољство услугама општинске управе, углавном је био 

незадовољан одржавањем локалне путне инфраструктуре (27,72%), тј. лошим 

одржавањем у зимском периоду. 

 

IV Управљање љуским ресурсима, развојни аспекти и планови предузећа  

 

Анкетиране фирме укупно запошљавају 3.046 радника, од тога 1.807 (59,33%) 

мушкарца и  1.239 (40,67%) жена. Код анкетираних фирми, жене су за 18,66% мање 

заступљене него мушкарци у структури запослених.  

 

Графикон 5. Структура запослених анкетираних фирми 

 

На основу анализе података из анкете, привредни субјекти имају потребу (њих 
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вариоцима, браварима, токарима, столарима, текстилцима и инжењерима 

пољопривреде. Од осталих тражених профила, не истичу се ниједан посебно а тражени 

су возачи, монтажери, радници графичке струке, кувари, конобари, комерцијалисти и 

друго.  

На питање да ли стање на тржишту рада тренутно задовољава потребе 

предузећа, 60 (59,41%) привредних субјеката је дало негативан одговор, 47 испитаника 

наводи недостатак одговарајуће радне снаге на тржишту раду, 36 (35,64%) позитиван 

одговор, док њих 5 (4,95%) није дало одговор на ово питање. Као разлог за негативан 

одговор њих 38 навело је незаинтересованост радне снаге за рад, 19 неадекватан 

наставни план и програм у образовању, 18 да је доступна радна снага у позној доби, а 

15 непостојање установа за преквалификацију и доквалификацију радника. Дио 

привредних субјеката (29,70%) изјавили су да су у претходном периоду тражили 

раднике одређеног занимања са евиденције ЈУ Завода за запошљавање РС и да исти 

нису били на располагању.  

У погледу ангажовања Општине Лакташи на унапређењу развоја радне снаге 

која се огледа у организовању обука, едукација, преквалификација, доквалификација, 

промоцији кадрова потребних привреди и слично, њих 44,55% је навело да је 

задовољно, 39,60% није дало одговор на ово питање, 11,88% да је незадовољно, а 3,96% 

да је веома задовољно. Као коментар на претходно питање привредни субјекати су 

навели недостатак средњошколског центра у Лакташима са занимањима која су 

дефицитарна за привреду ОЛ.  

Општина Лакташи једном годишње организује „Дан запошљавања“, који окупља 

различите актере на тржишту рада: преставнике компанија који су имали потребу за 

запошљавањем, незапослена лица или лица која су тражила промјену запослења, као и 

ученике завршених школа у привреди и техничке школе који се спремају за тржиште 

рада. Општинска управа организује овај догађај у циљу смањења незапослености у 

општини и стабилном развоју привреде. На питање да ли су заинтересовани да 

учествују на овом догађају, њих 47,52% је изразило заинтересованост, док 43,56% није 

заинтересовано, а 8,92% није одговорило на ово питање.  

Од укупног броја анкетираних привредних субјеката њих 45, односно 44,55% 

посједује цертификат за пословање, а њих 9, односно 8,91% је истакло потребу за 

испуњавање услова да се добију потребни цетрификати. Код привредника који 

посједују цертификат за пословање, највише је присутан ISO стандард и то ISO 

9001:2015.  

У наредном периоду 65,35% привредних субјеката планира нова улагања, 

32,67% не планира улагања а 1,98% није дало одговор на ово питање. Планиране 

инвестиције се углавном односе на: изградњу или проширење пословних објеката, 

набавку машина и опреме, увођење нових производа и технологија, цертификацију, 

улагање у маркетинг, запошљавање нових радника и улагање у образовање одраслих.  

 

Графикон 6. Планирана улагања анкетираних фирми у изградњу или 

проширење пословних објеката 
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На графикону 6. приказана су планирана улагања предузећа за изградњу или 

проширење пословних објеката, из кога се јасно види да 5 предузећа планира улагање 

до 55.000 КМ, код 18 предузећа планира се улагање од 100.000 КМ до 500.000 КМ, а      

7 предузећа планира улагања у распону од 1.000.000 КМ  до 2.000.000 КМ.  

 

Графикон 7. Планирана улагања анкетираних фирми у набавку машина и опреме 

 

Велики број анкетираних фирми (42) планира улагања у набавку нових машина 

и опреме (Графикон 7). 2 фирме планирају улагање у износу од 1.000.000 КМ, 1 фирма 

800.000 КМ, 28 фирми од 100.000 КМ до 500.000 КМ, а 11 фирми до 100.000 КМ.  

 

Табела 2. Опис планираних улагања анкетираних фирми 

Опис улагања  Број предузећа Износ планираних улагадња 

Улагање у маркетинг 23 2.000 КМ-100.000 КМ  

Увођење нових производа и 

технологија  

17 2.000 КМ-1.000.000 КМ 

Цертикикат 7 5.000 КМ-20.000 КМ 

Улагање у образовање одраслих  4 2.000 КМ - 15.000 КМ 

  

У Табели 2. дати су резултати анкете осталих врста улагања анкетираних 

привредних субјеката. Већи број фирми навео је да планира улагање у маркетинг (23) и 

то у износу од 2.000 КМ до 100.000 КМ. Саговорници су навели да улагање у 

маркетинг врше континуирано. Када погледамо улагање у увођење нових производа и 

техлологија, видимо да је значајан број који планира улагања у овом сегменту (17), а 

једна фирма планира износ од 1.000.000 КМ, што оправдава потребу за великим бројем 

нових радника. Такође, битно је поменути да предузећа, иако у мањем броју, планирају 

улагања у образовање одраслих и добијање цертификата за пословање.   

 

 

1.000.000КМ, 2 800.000КМ, 1

100.000 -
500.000КМ, 28

до 100.000КМ, 
11



8 
 

 

V Стање у области цијене и квалитета комуналних услуга и инфраструктуре            

на подручју Општине Лакташи  

 

У овом дијелу анкете привредни субјекати су се изјаснили о цијени и квалитету 

комуналних услуга и инфраструктури, гдје су дали и приједлоге за побољшање 

доступности и квалитета инфраструктуре и комуналних услуга.  

 

Графикон 8. Оцјена о висини цијене и квалитета водоснабдјевања и електричне 

енергије 

  

Већина акетираних субјеката наводи да су цијене комуналних услуга 

прихавтљиве. Највеће незадовољство су изразили електричном енергијом, како 

квалитетом тако и цијеном. Као разлог незадовољства наводе честе прекиде електричне 

енергије који дуго трају, а посебно угрожавају предузећа која имају производњу.  

Из претходног графикона видимо да је већина привредних субјеката одговорила да су 

цијене водоснабдјевања и електричне енергије прихватљиве, али такође видимо да је и 

велики број анкетираних рекао да је квалитет електричне енергије низак (41,58%) а 

цијена висока (37,62%).  

Анализом осталих комуналних услуга (одвоз смећа, канализација, услуге превоза, 

телекомуникације и локалне путне инфраструктуре) већина фирми је одговорила да су 

и цијена и квалитет прихватљиви. Овдје је битно истаћи неколико примјердби које су 

привредни субјекти навели: непостојање мреже канализационог система у већини 

насеља, недостатак аутобуских линија које повезују Трн и Лакташе и Бања Луку и 

Лакташе, премали број одвоза смећа и др.  

Анкетирана предузећа нуде конкретне приједлоге за побољшање стања у овој области:  

- смањити цијене комуналних услуга;  

- рјешавање питања снабдјевања електричном енергијом; 

- рјешавање питања канализационог система; 

- већа улагања у путну инфраструктуру и одржавање путева;  

- повећати број контејнера на подручју Општине;  

- чешћи одвоз смећа;  

- увести већи број аутобуских линија на правцима Трн-Лакташи, Бања Лука-

Лакташи.  
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VI Сугестије и препоруке за унапређење подршке привреди и економском 

развоју  

 

У овом дијелу анкете питали смо фирме на који начин би Општина Лакташи 

требала да постиче економски развој, коју врсту подршке мочекују, односно које услуге 

општине су фирмама најбитније.  

Њих 52,48% је одговорило да им је организовање радионица и семинара везаних за 

бизнис планирање битно, 28,71% да је небитно, 4,95% да је веома битно и 13,86% није 

дало одговор на ово питање.  

Подршку приликом интернационализације пословања (пословно повезивање),  односно 

давање информација о трговинским могућностима на страним тржиштима и 

истраживање тржишта њих 24,75% сматра веома битним, 35,64% битним, 22,77% 

небитним и 16,83% није дало одговор.  

Велики број привредних субјеката сматра да је веома битна (26,73%) и битна (41,58%) 

стручна подршка приликом аплицирања на доступне јавне позиве за подношење 

пројектних приједлога, њих 14,85% сматра да је небитно а 16,83% није одговорило на 

ово питање.  

Следеће питање се односи на промоцију фирми на интернет страницама Општине, па 

16,83% анкетираних кажу да им је то веома битно, 45,54% да је битно, 19,80% да је 

небитно и 17,82% није дало одговор.  

Тек нешто мање од половине анкетираних сматра да је битно (42,58%) успостављање 

пословних инкубатора, њих 28,71% сматра да је небитно, 23,76% није дало одговор а 

само 5,94% да је веома битно. 38,61% сматра да је битна организација одлазака на 

стручне сајмове и манифестације, док њих 22,77% сматра небитно, 19,80% да је веома 

битно и 18,81% није одговорило на ово питање.  

Већина привредних субјеката навела је сличан коменетар: да им је потребна помоћ 

приликом израде бизнис планова и аплицирања на неке од јавних позива.  

 

Табела 3.Списак тема које би се требале разматрати на локалном нивоу како би се 

унапредио амбијент за развој привреде 

Могућности подстицања привреде из локалног буџета  67 

Усклађеност образовања и профилисање кадрова са потребама привреде на 

локалном нивоу 

65 

Развој локалне инфраструктуре потребне за боље пословање привреде 51 

Квалитет и цијене комуналних услуга за привреду  50 

Организовање привредних сајмова и пословних сусрета  47 

Квалитет услуга локалне администрације предузећима и предузетницима  46 

 

Највише привредних субјеката сматра да јe за развој привреде најважнија 

могућност подстицања привреде из локалног буџета (67) и усклађеност образовања и 

профилисање кадрова са потребама привреде на локалном новоу (65) што се може 

видјети из Табеле. 3, а најмање њих сматра да организовање привредних сајмова и 

пословних сусрета (47) може допринијети развоју привреде.  

Од 98 привредних субјеката који су одговорили на питање да ли су упознати са 

Стратегијом развоја општине Лакташи за период 2014-2024. године само 24 је 

одговорило позитивно, док њих 75 није упознато са садржајем овог документа, а           

3 привредна субјекта нису одговорили на ово питање.  
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Анкетирани привредни субјекти навели су неке препоруке за укључивање нових 

пројеката и мјера у Плану имплементације Стратегије развоја за 2020. године:  

 

1. Изградња средњошколског центра у Лакташима; 

2. Пројекат едукације бравара и варилаца за машинску обраду метала; 

3. Логистички пут на подручју Општине или у западном дијелу РС како би се 

смањило вријеме транспорта робе из ЕУ због потребе царињења у Сарајеву;  

4. Унаприједити телекомуникационе услуге, јер тренутне не задовољавају 

стандарде и захтјеве ЕУ партнера;  

5. Подршка за оснивање откупног центра и задруге; 

6. Изградња заобилазнице око Лакташа;  

7. Побољшање повезаности Лакташа са Бања Луком кроз повећање броја 

аутобуских линија;  

8. Изграња и уређење простора за дјечије игралиште и проширење капацитета 

вртића у Лакташима;  

9. Изградња новог вртића у Трну; 

10. Асфалтирање и уређење паркинга иза ЦИПСА;  

11. Уређење фасада на зградама у центру у Лакташима;  

12. Изградња водоводне мреже у доњем дијелу Бакинаца; 

13. Подизање конкурентности у пољопривреди;  

14. Организација откупа и пласмана пољопривредно-прехрамбених производа;   

15. Подршка домаћој производњи и мини погонима у изради бизнис планова; 

16. Смањити комуналне накнаде, убрзати процедуре и умањити папирологију 

добијања докумената;  

17. Проширење туристичких смјештаја, 

18. Пројекат подршке предузетницима у суфинансирању камата приликом 

подизања кредита ради унапређења пословања. 

 

Закључак 

 

На основу анализе података из анкете могуће је изнијети неколико закључака и 

препорука за унапређење пословног амбијента, подстицања развоја локалне економије 

и побољшање сарадње јавног и приватног сектора. Прије свега, чињеница да значајан 

број анкетираних фирми није одговорио на велики број питања говори да је привредни 

сектор или незаинтересован да се укључи активније у развој локалне заједнице, није 

упознат са услугама које локална самоуправа нуди или треба да нуди или, немају 

времена за испуњавање анкете са превеликим бројем питања.  

Може се закључити да је у овој анкети привредни сектор позитивно оцијенио 

локалну самоуправу, или још боље рећи препознао њене напоре да се ствари покрену у 

добром правцу. Стиче се утисак да постоји позитивана оцјена према комуникацији са 

службама, добијање неопходних информација, услужност општинских службеника и 

спремност на сарадњу и учешће у радним групама и тијелима образовним од стране 

Начелника, а остаје да се јача улога локалне самоуправе као кључног актера у развоју 

повољног пословног окружења, развоју путне, комуналне и пословне инфраструктуре, 

пружању подршке пословном сектору у јачању конкурентности и привлачењу 

инвестиција. 
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Препоруке и идентификоване иницијативе  

 

Ново запошљавање најавиле су 73,27%  анкетиране фирме, док њих 59,41% 

наводи да стање на тржишту рада не одговара њиховим потребама. Због тога су 

привредници препоручили да се увеже образовни систем и тржиште рада, те да се 

предложи ининцијатива за оснивање средњошколског центра у Општини Лакташи са 

занимањима која су потребна привреди. Такође, иницијатива која се веже за ову област 

је подршка у циљу едукације радне снаге, као и помоћ при ангажовању сезонске радне 

снаге преко волонтерских сервиса.  

Анкета, даље, указује да је недовољан квалитет и цијена комуналних услуга 

један од значајаних узрока незадовољства привредних субјеката, а ово се нарочити 

односи на снабдјевање електричном енергијом и посебан проблем представља за 

прерађивачку индустрију јер честа искакања из система узрокују оштећења на техници 

и машинама као и кашњење у вршењу пословних активности. Ово би се морало 

размотрити као једна од кључних иницијатива привредног сектора у Лакташима.  

Када су у питању комуналне услуге које се пружају на подручју Општине, 

незадовољство је изазвано више квалитетом него цијеном, а примједбе се односе на 

доста каменца који је присутан у води, непотојање мреже канализационог система у 

већинском дијелу Општине, недовољан број одвоза смећа, недостатак аутобуских 

линија и слаба повезаност са Трном и Бања Луком.  

Велики број фирми, њих 42 планира улагања у набавку машина и опреме, а 17 

улагање у увођење нових производа и технологија. Природа инвестиција указује на то 

да су оне управо усмјерене на повећање конкурентности, а самим тим тржишта и 

извозних потенцијала. У том смислу, општина Лакташи треба да размотри начине да 

кроз подстицаје, донације или подршку оснивања партнерства унаприједи капацитете 

привредних субјеката.  

Такође, 30 фирми планира улагања у изградњу или проширење објеката за 

пословање, па је неопходно да се процедуре за добијање грађевинских дозвола смање 

на минимум времена.  

 

 


