ПРИВРЕДА
ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ
У 2019. ГОДИНИ

УВОД
ЕКОНОМСКА КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ
 Мјерена стопом реалног раста БДП-а, рецесија свјетске економије, најважнијих
економских групација, најразвијенијих економија, највећих свјетских призвођача
нафте, најважнијих спољнотрговинских партнера и земаља из региона и ширег

окружења Републике Српске и БиХ, битно се одржава на економију Републике
Српске и БиХ, као мале и отворене економије.
 Рецесија која је започела у 2018. години, наставила се у 2019. години, а у 2020.

години, услијед ситуације изазване пандемијом вируса корана, према прогнозама
Међународног монетарног фонда (ММФ: World Economic Outlook (WEO): A Long
and Difficult Ascent, Washington, DC, October 2020.) очекује се највећи економски
пад у последњих сто година, јер за разлику од кризе 2008-2009 која се ограничила
на земље Сјеверне Америке и Европе очекује се да ће рецесија погодити и
земље у развоју, прије свега земље на Блиском истоку, земље Африке и Латинске
Америке, али и Азијске земље предвођене Кином. Постепени опоравак се очекује

у 2021. години, с тим да до краја 2021. године већина економија неће у
потпуности моћи надокандити губитке из 2020. године.

УВОД
СТОПЕ РЕАЛНОГ РАСТА БДП-а
СТАЊЕ И ПРОГНОЗЕ ЗА НАЈВАЖНИЈЕ ЕКОНОМСКЕ ГРУПАЦИЈЕ
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УВОД
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УВОД
ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ НА НИВОУ ЕУ
 На нивоу Европске уније, према подацима ММФ, након стопе раста БДП-а од 2,3% у
2018. години, у 2019. години дошло је до додатног усправање раста са стопом од 1,7%,

а у 2020. години очекује са пад од 7,5%, а очекивани раст у 20121. години је 5,0%.
 У погледу запослености рецесија ће највише утицати на земље са великим удјелом
радника запослених на одређено вријеме и оних са великим удјелом радника везаних
за сeктор туризма. Стопа незапослености на нивоу ЕУ у 2019. години износила је 6,7%,
у 2020. години се очекује повећање на 9,0%, а у 2021. години смањење на 7,9%.
 Инфлација на нивоу ЕУ у 2019. години је износила 1,4%, а у 2020. години, услијед
очекиваног пада потрошачких цијена због смањења потражње и великог пада цијена
нафте, предвиђа се инфлација од 0,6%, а у 2021. години од 1,3%.
 Укупни дефицит ЕУ у 2019. години је износио 0,6% БДП-а, а у 2020. години се очекује
пораст 8,3% БДП-а, а у 20201. години смањење на 3,6% БДП-а. Удио укупног дуга у

БДП-у ЕУ који је имао тренд смањења од 2014. године у 2019. години је достигао ниво
од 79,4%, а у 2020. години се очекује повећање на 95,1%, након чега се предвиђа
поновно смањење на 92,0%.

УВОД
МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 Номинални износ БДП-а РС за 2019. годину, према подацима Републичког завода
статистику

РС

(прозводни

приступ,

текуће

цијене)

је

11.232.789.000

КМ

(10.679.612.000 KM у 2018. години). Стопа реалног раста је 2,5% (3,9% у 2018.).

У структури БДП-а БиХ учествује са 31,89% (31,93% у 2018.). БДП per capita РС
износи 9.832 КМ (9.304 KM у 2018.), а БДП per capita БИХ, према првим резултатима
за 2019. годину, износи 10.108 KM (9.566 KM у 2018). БДП per capita општине Лакташ

је већи и од БДП per capita РС и од од БДП per capita БиХ. У структури БДП-а, РС за
2019. години највеће учешће имају подручја Прерађивачка индустрија и Трговина (по
11,8%), те подручје Пољопривреда, шумарство и риболов (8,6%).
 Индустријска производња у РС у 2019. години остварила је пад од 11,4% у односу на
2018. годину. Посматрано по главним индустријским групама смањењу је највише
допринијело смањење производње Енергије од 21,5%, те смањења производње
Трајних производа за широку потрошњу од 26,0%, а према класификацији

дјелатности смањење производње у подручју Прерађивачка индустрија од 12,3%.

УВОД
МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 Према подацима Привредне коморе РС годишња инфлација у РС (децембар
2019/децембар 2018) износила је 0,3%, док је просјечна годишња инфлација (јануардецембар 2019/јануар-децембар 2018) износила 0,5%.

 Просјечна нето плата износила је 906 КМ, што је у односу на 2018. годину (857 КМ),
реално више за 5,3%. Просјечна пензија износила је 378 КМ (361 КМ у 2018.) и
достигла је ниво од 41,72% просјечне плате (42,1% у 2018.).

 Просјечан број запослених износио је 272.366 лица (6.057 лице или за 2,27% више у
односу на 2018.). Подручје Прерађивачка индустрија има највеће учешће у укупној
запослености (20,8%). Просјечан број незапослених (активна понуда радне снаге,
стање на евиденцији Завода за запошљавање), износио је 89.896 лица (15.897 лица,
односно за 15% мање у односу на 2018.). Анкетна стопа незапослености је била
11,7 % (17,2% у 2018.), а административна стопа 24,8% (28,4% у 2018.).
 Остварен је извоз у вриједности од 3,82 милијарде КМ (3,95 милијарди КМ у 2018.),

а покривеност увоза извозом износи 76,17% (73,48%. у 2018.). Најважнији партнери у
размјени су: Србија, Италија, Хрватска, Словенија, Русија, Њемачка и Аустрија.

УВОД
Показатељи општине у односу на Републику Српску
Област

Па ра ме т ри

1.142.495

99,53

34.862

34.953

100,26

3,04

3,06

0,02

10.144

10.159

100,15

550

526

95,64

Учешће општине у бр оју пр ивр едних др у штава РС (%)

5,42

5,18

-0,24

Бр ој пр ивр едних др у штава на 1000 становника на нивоу РС

8,84

8,89

100,62

15,78

15,05

95,39

105.793

89.896

84,97

1.571

987

62,83

1,48

1,10

-0,38

266.309

272.366

102,27

9.843

10.405

105,71

3,70

3,82

0,12

Бр ој запослених на 1000 становника на нивоу РС

232,00

238,40

102,76

Бр ој запослених на 1000 становника на нивоу општине

282,34

297,69

105,43

Стопа незапослености на нивоу РС (%)

28,43

24,82

-3,61

Стопа незапослености на нивоу општине (%)

13,76

8,66

-5,10

Пр осјечне нето плате у РС (КМ )

857

906

105,72

Пр осјечне нето плате у општини ( КМ )

727

796

109,49

Бр ој становника општине
Учешће општине у становништву РС (%)
Бр ој пр ивр едних др у штава на нивоу РС
Бр ој пр ивр едних др у штава на нивоу општине

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Бр ој пр ивр еднх др у штава на 1000 становника на нивоу општине
Пр осјечан бр ој незапослених на нивоу РС (активна пону да )
Пр осјечан бр ој незапослених на нивоу општине (активна пону да)
Учешће општине у бр оју незапослених РС (%)
Пр осјечан бр ој запослених на нивоу РС
Пр осјечан бр ој запослених на нивоу општине
ТРЖИШТЕ РАДА

2019

1.147.902

Бр ој становника РС
СТАНОВНИШТВО

2018

Индекс
(2019/2018*100);
разлика у %
(2019-2018)

Учешће Општине у бр оју запослених РС (%)

УВОД
Показатељи општине у односу на Републику Српску
Област

СПОЉНОТРГОВИНСКА
РАЗМЈЕНА

ФИНАНСИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ

П а р а м е т р и
Обим размјене РС (КМ)
Обим размјене општинe (КМ)
Учешће општине у обиму размјене РС (%)
Обим робне размјене РС per capita (КМ)
Обим робне размјене општине per capita (КМ)
Салдо робне размјене РС (КМ)
Салдо робне размјене општине (КМ)
Учешће општине у салду робне размјене РС (%)
Салдо робне размјене РС per capita (КМ)
Салдо робне размјене општине per capita (КМ)
Увоз РС (КМ)
Увоз општине (КМ)
Учешћа општине у увозу у РС (%)
Увоз РС per capita (КМ)
Увоз општини per capita (КМ)
Извоз РС (КМ)
Извоз општине (КМ)
Учешће општине у извозу у РС (%)
Извоз РС per capita (КМ)
Извоз општине per capita (КМ)
Покривеност увоза извозом на нивоу РС (%)
Покривеност увоза извозом нa нивоу општине (%)
Укупни приходи привреде РС (КМ)
Укупни приходи привреде oпштине (КМ)
Учешће општине у укупним приходима привреде РС (%)
Укупни приходи привреде РС per capita (КМ)
Укупни приходи привреде општине per capita (КМ)
Укупни расходи привреде РС (КМ)
Укупни расходи привреде општине (КМ)
Учешће општине у укупним расходима привреде РС (%)
Бруто финансијски резултат привреде РС (КМ)
Бруто финансијски резултат привреде општне (КМ)
Учешће општине у бруто финансијском резултату привреде РС (%)
Бруто финансијски резултат привреде РС per capita (КМ)
Бруто финансијски резултат привреде општне per capita (КМ)
Нето добитак текуће године-привреда РС (КМ)
Нето добитак текуће године-привреда општине (КМ)
Учешће општине у нето добитку привреде РС (%)
Нето добитак текуће године per capita-привреда РС (КМ)
Нето добитак текуће године per capita-привреда општине (КМ)
Нето губитак текуће године-привреда РС (КМ)
Нето губитак текуће године-привреда општине (КМ)
Учешће општине у нето губитку привреде РС (%)
Нето финансијски резултат привреде РС (КМ)
Нето финансијски резултат привреде општине (КМ)
Учешће општине у нето финансијском резултату привреде РС (%)
Нето финансијски резултат привреде РС per capita (КМ)
Нето финансијски резултат привреде општине per capita (КМ)

2018
9.326.541.000
748.107.000
8,02
8.124,86
21.459,10
-1.425.569.000
-257.965.000
18,10
-1.241,89
-7.399,60
5.376.055.000
503.036.000
9,36
4.683,37
14.429,35
3.950.486.000
245.071.000
6,20
3.441,48
7.029,75
73,48
48,72
21.559.481.765
1.386.114.022
6,43
18.781,64
39.760,03
20.151.115.217
1.291.255.465
6,41
1.408.366.548
94.858.557
6,74
1.226,90
2.720,97
1.650.007.192
100.314.243
6,08
1.437,41
2.877,47
408.248.207
17.311.494
4,24
1.241.758.985
83.002.749
6,68
1.081,76
2.380,89

2019
8.830.423.000
776.000.000
8,79
7.729,07
22.201,24
-1.194.213.000
-274.552.000
22,99
-1.045,27
-7.854,89
5.012.318.000
525.276.000
10,48
4.387,17
15.028,07
3.818.105.000
250.724.000
6,57
3.341,90
7.173,18
76,17
47,73
21.598.675.644
1.402.114.844
6,49
18.904,83
40.114,29
20.279.722.312
1.294.359.893
6,38
1.318.953.332
107.754.951
8,17
1.154,45
3.082,85
1.751.689.300
107.858.673
6,16
1.533,21
3.085,82
601.840.658
11.260.721
1,87
1.149.848.642
96.597.952
8,40
1.006,44
2.763,65

Индекс
(2019/2018*100);
разлика у %
(2019-2018)
94,68
103,73
0,77
95,13
103,46
83,77
106,43
4,89
84,17
106,15
93,23
104,42
1,12
93,68
104,15
96,65
102,31
0,37
97,11
102,04
2,69
-0,99
100,18
101,15
0,06
100,66
100,89
100,64
100,24
-0,03
93,65
113,60
1,43
94,09
113,30
106,16
107,52
0,08
106,66
107,24
147,42
65,05
-2,37
92,60
116,38
1,72
93,04
116,08

Извор: Републички завод за статистику РС (становништво, тржиште рада-запослени и структуре увоза и извоза); Завод за запошљавање РС (тржиште раданезапослени), ПКРС-Подручна привредна комора Бања Лука (привредна друштва, збирни подаци о финансијском пословању, спољнотрговинска
размјена-Лакташи и РС-извор Спољнотрговинска комора БиХ); АПИФ (Збирни финансијски извјештај за 2018. и 2019. годину); LRC BIS (појединачни
подаци о финансијском пословању).

ПРИВРЕДА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ
ОСНОВНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ
 У 2019. години општина Лакташи је задржала статус развијене општине, која је
атрактивна како за инвеститоре (страни капитал из 28 земља свијета; 250.000 евра
страних и домаћих инвестиција, велике свјетске компаније послују на подручју
општине), тако и за нове становнике (по позитивним миграционом салду-132, на
седмом мјесту, а по броју становника- 34.953 на деветом мјесту у РС).
 Привредна кретања у општини Лакташи за посматрану годину карактерише раст
укупне

привредне

активности

(мјерен

укупним

приходом),

раст

обима

спољнотрговинске размјене и извоза, раст добити привреде, раст запослености,
присуство

задужености

и

недовољне

ликвидности

привреде,

немогућност

обезбјеђења повољних извора финансирања, тешкоће у реализацији производа и
наплати потраживања, те ликвидација и стечај привредних субјеката, али и
оснивање нових привредних друштава.

ПРИВРЕДА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ
ОСНОВНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ
 По броју привредних друштва, нивоу спољнотрговинске размјене, оствареним
укупним приходима и добити (нето финансијском резултату) општина Лакташи
заузима треће мјесто у Републици Српској (иза градова Бања Лука и Бијељина), а по

оствареном укупним приходима по становнику прво мјесто (слиједе је градови Бања
Лука и Требиње), док по оствареној добити по становнику заузима четврто мјесто
(иза општина Станари, Источно Ново Сарајево и Доњи Жабари).

 И у области запослености Лакташи су у повољнијем положају у односу на друге
(по броју запослених општина Лакташи се налази на четвртом мјесту на подручју
Привредне коморе Бања Лука и на шестом мјесту у Републици Српској).
 Aдминистративна (званична) стопа незапослености је међу најмањим у Републици
Српској и износи 8,66% (13,76% у 2018.) и знатно је испод републичког просјека
(24,82% у 2019. а 28,43% у 2018.), али и испод анкетне стопе незапослености за ниво
Републике Српске (11,7% у 2019. а 17,2% у 2018.). Као и на нивоу Републике Српске

и БиХ, постоји проблем одласка квалитетне и обучене радне снаге, прије свега
младих у иностранство, што захтјева предузимање системских мјера.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
 У 2019. години пословало је 526 (550 у 2018.) привредних друштава, задруга и других
правних лица са сједишем на подручју општине Лакташи, а која су предала завршни
рачун АПИФ-у, што чини 5,18% (5,42% у 2018.) укупног броја привредних друштава на

нивоу Републике Српске (10.159 у 2019. а 10.144 у 2018.). Са стањем на дан
31.12.2019. године активно је пословало 787 предузетника (784 на дан 31.12.2018.), од
чега су завршни рачун поднијели предузетници са обавезом подношења 53

(48 у 2018.)
 Постоје активна привредна друштава са сједиштем на подручју општине, која из
одређених разлога нису предала завршни рачун, а послује и велики број пословних
јединица привредних друштава која немају сједиште на подручју општине, од чега из
Федерације БиХ и Брчко Дистрихта око 50.
 У структури привредних друштава према величини, доминирају мала привредна
друштва, којих је према критерију запослености 496 (112 малих предузећа и 384 микро

предузећа), док је број средњих друштава 25, а великих пет (Интеграл инжењеринг
а.д. Лакташи, Kolektor CCL д.о.о. Лакташи, Нискоградња д.о.о. Лакташи, Cablex BiH
д.о.о. Александровац-Лакташи и Марбо д.о.о. Лакташи).

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
СТРУКТУРА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА УКУПНО И ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ
Општина
Бања Лука
Бијељина
Лакташи
Градишка
Приједор
Добој
Зворник
Требиње
Прњавор
Пале
Остале општине
РС

велико
2018
2019
27
30
7
9
5
5
4
4
5
6
4
4
6
5
5
6
2
3
1
1
33
32
99
105

Величина предузећа
средње
2019
2018
126
126
50
54
23
25
17
21
21
23
15
15
12
14
11
9
13
14
9
9
161
170
458
480

мало
2018
2.663
1.005
522
484
432
330
297
259
217
213
3.165
9.587

Укупно
2019
2.734
986
496
483
422
330
301
277
212
209
3.124
9.574

2018
2.816
1.062
550
505
458
349
315
275
232
223
3.359
10.144

2019
2.890
1.049
526
508
451
349
320
292
229
219
3.326
10.159

Индекс
укупно
102,63
98,78
95,64
100,59
98,47
100,00
101,59
106,18
98,71
98,21
99,02
100,15

% у РС
(2018)
27,76
10,47
5,42
4,98
4,51
3,44
3,11
2,71
2,29
2,20
33,11
100,00

% у РС
(2019)
28,45
10,33
5,18
5,00
4,44
3,44
3,15
2,87
2,25
2,15
32,74
100,00

Извор: ПКРС-Подручна привредна комора Бања Лука-критериј за подјелу број запослених

 У укупном броју привредних друштава, као и броју микро друштава доминирају друштва
са једним запосленим (близу петине укупног броја и четвртинa броја микро друштава),
а значајан је и број привредних друштва која у финансијском извјештају нису пријавила
запослене раднике (82). У структури малих друштава доминирају друштва величине од
10 до 19 радника (67,86% малих друштава и са просјеком од 14 запослених радника).
Друштва до 100 радника доминирају (са близу три четвртине и просјеком од 66
запослених радника) у групи средњих друштава. У групи великих друштава број
запослених се креће од 304 до 872.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
СТРУКТУРА ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ НА НИВОУ ОПШТИНЕ И РС

Извор: ПКРС-Подручна привредна комора Бања Лука-критериј за подјелу број запослених

 На нивоу општине Лакташи, у укупном броју привредних друштава, је нешто веће
учешће малих и средњих, док је на нивоу Републике Српске нешто веће учешће микро и
великих привредних друштава. Према критеријима Закона о рачуноводству и ревизији,
у укупном броју привредних друштва, на нивоу општине Лакташи веће је учешће малих
(у Лакташима 49,43%, односно 260 друштава, а у РС 43,35%, односно 4.404 друштва),
средњих (у Лакташима 11,98%, односно 63 друштва, а у РС 10,28%, односно 1.044

друштва) и великих (у Лакташима 5,89%, односно 31 друштво, а у РС 3,97%, односно
403 друштва), док је на нивоу Републике Српске веће учешће микро привредних
друштава (у РС 42,40%, односно 4.308 друштава, а у Лакташима 32,70%, односно 172).

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
ПО СЕКТОРИМА И ДЈЕЛАТНОСТИМА

Извор: LRC BIS-дјелатности груписане према сродности производа и услуга које су резултат њиховог обављања, те се називи
дјелатности и број субјеката могу разликовати у односу на подручја дјелатности приказана у финансијској анализи гдје је
сврставње искључиво вршено по претежној дјелатности.

 Анализа по секторима и дјелатностима (гранама пословања показује да највећи број
привредних друштава послује у секторима Трговина (175), Прерађивачка индустрија
(134), Транспорт и складиштење (58), Услуге (37), Пољопривреда и шумарство (30) и

Грађевинарство (29). Прве гране Прерађивачке индустрије по броју привредних
друштава су Метална и машинска (33), Прехрамбена индустрија (Храна и пиће) и Дрво
и намјештај (по 23), а слиједе их Електроиндустрија (14) и Пластика и гума (13).

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
ПРВИХ ДЕСЕТ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
Р.бр.

Привредна друштва - остварени приходи
"INTEGRAL INŽENJERING" a.d. Laktaši
Mesna industrija "TULUMOVIĆ" d.o.o. Laktaši
"MARBO" d.o.o. Laktaši
"NISKOGRADNJA" d.o.o. Laktaši
"Kolektor CCL" d.o.o. Laktaši
"MLADOST-TRADE" d.o.o. Glamočani-Laktaši
"MAHLE Electric Drives Bosnia" d.o.o. Laktaši
''MILCO'' d.o.o. Laktaši
''MARKETAUTO'' d.o.o. Laktaši
''GT-SATELIT'' d.o.o. Laktaši

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Привредна друштва - остварена добит
"INTEGRAL INŽENJERING" a.d. Laktaši
"BOB d.o.o. Laktaši
"VENDOM" d.o.o. Laktaši
"EL-EN SOLUTIONS" d.o.o. Laktaši
"NISKOGRADNJA" d.o.o. Laktaši
"DARKO-KOMERC" d.o.o. Kosjerovo-Laktaši
"COLOR VISION" d.o.o.Trn - Laktaši
Mesna industrija "TULUMOVIĆ" d.o.o. Laktaši
''KRAS'' d.o.o. Laktaši
"Bravarija Pile" d.o.o. Trn-Laktaši

Извор: LRC BIS

Р. Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назив привредног друштва

"INTEGRAL INŽENJERING" a.d. Laktaši
"KOLEKTOR CCL" d.o.o. Laktaši
"NISKOGRADNJA" d.o.o. Laktaši
"CABLEX BH" d.o.o. Aleksandrovac-Laktaši
"MARBO" d.o.o. Laktaši
"MAHLE Electric Drives Bosnia" d.o.o. Laktaši
JZU Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanović"
Mesna industrija "TULUMOVIĆ" d.o.o. Laktaši
"DIDACO COMMERCE" d.o.o. Trn-Laktaši
"DRVOFLOR" d.o.o. Laktaši
УКУПНО

Извор: LRC BIS

Број запослених
Р/М
872
508
413
405
304
243
157
156
146
128
3.332

% у броју запослених
општине (10.405)

8,38
4,88
3,97
3,89
2,92
2,34
1,51
1,50
1,40
1,23
32,02

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
ПРВИХ ДЕСЕТ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
Р. Бр.

Привредна друштва-остварени извоз

1

"INTEGRAL INŽENJERING" a.d. Laktaši

2

"KOLEKTOR CCL" d.o.o. Laktaši

3

"MAHLE Electric Drives Bosnia" d.o.o. Laktaši

4

"VENDOM" d.o.o. Laktaši

5

''JAKSCHE TECHNOLOGY'' d.o.o. Laktaši

6

"MARKETAUTO" d.o.o. Laktaši

7

"DRVOFLOR" d.o.o. Laktaši

8
9

''EXPERTO'' d.o.o. Laktaši
''EL-EN SOLUTIONS'' d.o.o. Laktaši

10

''AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE'' a.d. Banja Luka

Извор: LRC BIS

 Анализа података за 2019. годину о оствареним укупним приходима, добити, извозу и
броју запослених показује да је првих десет привредних друштава (рангираних према
овим критеријима) остварило 44,65% укупних прихода (46,53% у 2018.), 50,61%

остварене нето добити (43,10% у 2018. години), 79,75% укупне вриједности извоза
(78,78% % у 2018.), те да ангажује 32,02% укупно запослених (30,09% у 2018.).

ТРЖИШТЕ РАДА
ОПШТИ ПОДАЦИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
 Анализа стања на тржишту рада указује на недовољну флексибилност и ниску
ефикасност тржишта рада које за посљедицу имају релативно ниску стопу активности и

запослености, постојање високе стопе дугорочне незапослености, али уз примјетна
побољшања, како са становишта повећања запослености, тако и са становишта
смањења незапослености. Међутим ограничене могућности квалитетне интеграције
младих

на

тржиште

рада

(одговарајући

посао

уз

могућност

напредовања

и

задовољавајућа плата) и као посљедица њихов одлазак, привремени или трајни, као и
одлазак других квалитетних и обучених кадрова у земље које им пружају боље услове
за рад и живот, кључни је и све израженији проблем на тржишту рада Репулике Српске
и БиХ. У том смислу, неопходно је успостављање веће посредничке улоге ЈУ Завод за
запошљавање РС, те умрежавање кључних актера на тржишту рада и предузимање
конкретних мјера.

 На евиденцији Бироа Лакташи, са 31.12.2019. године налазило се 907 лица која активно
траже посао, што је за 192 лица (17,47%) мање него у 2018. год. (1.099 лица), од чега су
545 или 60,09% жена (665, односно 60,51% 2018.), а мушкараца је 362 или 39,91%.

ТРЖИШТЕ РАДА
ОПШТИ ПОДАЦИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
 Просјечан број незапослених (просјек стања крајем свaког мјесеца) у 2019. години
(987) се смањио за 584 лица, односно за 37,17% у односу на 2018. годину (1.571 лице).

У пројечном броју незапоселних лица на нивоу Републике Српске, општина Лакташи
учествује са 1,10% (1,48% у 2018.). На наредном графикону је приказана активна
понуда радне снаге по мјесецима 2018 и 2019. године, као и просјек за ове године.

Извор: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске

 Разлог смањења броја незапослених лица дјелимично је и резултат активне политике

запошљавања коју Завод проводи у сарадњи са Владом РС, али и одласка младих и
других квалитетних кадрова на рад у иностранство, непоштoвања рокова јављањанередовно јављање, брисања са евиденције због других прописаних разлога.

ТРЖИШТЕ РАДА
СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
 Aдминистративна (званична) стопа незапослености је међу најмањим у Републици
Српској и износи 8,66% и знатно је испод републичког просјека (24,82%), али и испод
анкетне стопе незапослености за ниво Републике Српске (11,7%). Кретање стопе
незапослености је приказано на наредном графикону.

Извор: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске

 За разлику од административне стопе која се израчунава на основу административних
података о запослености и незапослености, анкетна стопа незапослености се заснива
на прикупљеним подацима путем Анкете о радној снази, а има и шири обухват, јер у
контигент запослених укључује и формално и неформално запослене, који су радили

за плату или накнаду бар један сат у референтној седмици, као и неплаћене помажуће
чланове домаћинства.

ТРЖИШТЕ РАДА
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ
 Квалификациона структура незапослених лица - активна понуда са стањем на дан
31.12.2018. године (1.099 лица) и 31.12.2019. године (907 лица), приказана је на
сљедећим графиконима:

Извор: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске

 У укупном броју евидентираних незапослених лица на крају 2019. године, 90,63% су
стручна лица, а 9,37% су НК лица (лица без занимања). Доминантну групу на
евиденцији незапослених и даље чине КВ лица - III степен (32,75%), а одмах затим
лица са средњом стручном спремом (31,64%). Број незапослених лица свих
квалификација, осим лица са ВСС-240 ецтс (5 лица више) се смањио у односу на
2018. год. Највеће смањење је код лица са ССС (69 лица мање) и КВ радника (66 лица

мање), док се број НК радника смањио за 26, а број незапослних лица са ВСС за 23.

ТРЖИШТЕ РАДА
ВЕЋИНСКА И ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА
 Већинска и дефицитарна занимања у оквиру појединог степена стручне спреме
приказана су на сљедећим дијаграмима:

ТРЖИШТЕ РАДА
СТАРОСНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ
 Старосна структура незапослених лица - активна понуда са стањем на дан 31.12.2018.
и 31.12.2019. године приказана је на следећим графиконима.

Извор: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске

 У старосној структури незапослених лица млади до 30 година учествују са 30,43%
(32,03% у 2018.), лица од 30 до 40 година чине 23,15% (21,20% у 2018.), лица од 40 до
50 година 15,99% (18,11% у 2018.), од 50 до 60 година 24,15% (22,84% у 2018.), лица
од 60 до 65 година 6,28% (5,82% у 2018.) свих незапослених. На Бироу нису
евидентирана лица преко 65 година старости.

ТРЖИШТЕ РАДА
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ СА БИРОА
 У 2019. години са евиденције је ради запослења брисано 1.310 лица (1.258 лица у
2018.). Учешће КВ, ССС и ВСС лица чини 82,76% запослених код послодаваца са
евиденције. У истом периоду на евиденцију је новопријављено 1.397 лица (2.195 лица
у 2018.). Квалификациона структура запослених (запослени код послодаваца) са

евиденције Бироа Лакташи у 2018. и 2019. години приказана је на графиконима.

Извор: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске

 У односу на 2018. годину у структури запослених се повећало учешће ССС лица за
2,28%, ВСС лица за 0,45% и НК лица за 0,37%, док се највише смањило учешће
запослених КВ лица (за 2,81%). Учешће КВ, ССС и ВСС лица чини 82,76% запослених

са евиденције.

ТРЖИШТЕ РАДА
СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ СА БИРОА
 Старосна структура заспослених (запослени код послодаваца) са евиденције Бироа у
2018. и 2019. години приказана је на сљедћим графиконима.

Извор: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске

 У старосној стркутури запослених са Бироа, у односу на 2018. годину, учешће
запослених младих лица се није мијењало, што је утицало на задржавање релативно
великог учешћа младих у укупној структури незапослених лица. Учешће запослених
лица у старосној доби од 30 до 50 године се смањило за око 2,0%, док се учешће
запослених лица са 50 и више година за исти проценат повећало.

ТРЖИШТЕ РАДА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОСТИ
 Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске на подручју
општине Лакташи у 2019. години у просјеку је било запослено 10.405 лица (9.843 у

2018.), од чега је 3.961 особа женског пола (3.698 у 2018. год.), а 6.444 запослених лица
је мушког пола (6.145 у 2018.). Учешће у укупно запосленим на нивоу Републике
Српске је било 3,82% (3,70% у 2018.).
 Републички завод за статистику РС просјечан број запослених утврђује на основу
података за март и септембар (административно снимање запослености врши се у
марту и септембру сваке године). У марту 2019. године на подручју општине Лакташи
било је запослено 10.095 лица (9.640 лица у марту 2018.), а у септембру 10.715 (10.046

лица у септембру 2018.) са учешћем у укупној запослености у РС (3,75% укупно
запослених у марту 2019. и 3,89% у септембру 2019.).
 Од укупног просјечног броја запослених лица 8.838 је запослено код правних лица

(8.355 у 2018.), а 1.567 код предузетника (1.488 у 2018.). У структури запослених код
правних лица, највећи број запослених (7.802 у 2019. а 7.364 у 2018.) је у 526 (550 у
2018.) привредних субјекта, који су АПИФ-у предали завршни рачун.

ТРЖИШТЕ РАДА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОСТИ
 У приватном сектору је запослено 8.797, у државном 1.174, у задружном 26, док је 408
лица запослено у привредним субјектима са мјешовитим обликом својине. Структура
запослених према облику својине показује развијеност приватног сектора (привредних
друштава и предузетника) на подручју општине (84,55% укупно запослених), док је
учешће јавног сектора релативно мало у односу на окружење (на нивоу РС у
приватном сектору је запослено 58,42% укупно запослених). Мала и средња предузећа

и предузетници запошљавају 73,29%, док на велика предузећа отпада 26,71%
запослених у приватном сектору.
 Према подацима Пореске управе Републике, ЈСНД-извјештај Број осигураника по свим
основама осигурања, на дан 31.12.2019. год. према општини запослења, број
запослених на подручју општине Лакташи је 10.643 (10.369 у 2018.), а према општини
пребивалишта лица 9.958 (9.562 у 2018.). Према извјештају Бројност уплатилаца
доприноса и њихових запослених на задатој општини, на дан 31.12.2019. год. укупан

број запослених је 10.866 (10.378 у 2018.), а у правним лицима и код предузетника са
сједиштем на подручју општине запослено је 10.274 (9.681 лице у 2018.).

ТРЖИШТЕ РАДА
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОДРУЧЈИМА ДЈЕЛАТНОСТИ
 Структура запослених по подручјима дјелатности у 2019. години приказана је у табели
која слиједи.
Подручја класификације дјелатности
A
B
C

Пољопривреда, шумарство и риболов
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија

D

Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Правна лица

196
12
3.072

Предузетници

Укупно

24
415

220
12
3.487
134

134

F

Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације
(ремедијације) животне средине
Грађевинарство

136
1.041

8
86

1.127

G

Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала

2.256

389

2.645

H

Саобраћај и складиштење
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и
угоститељство
Информације и комуникације
Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне и техничке дјелатности
Административне и помоћне услужне дјелатности
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
Образовање
Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада
Умјетност, забава и рекреација
Остале услужне дјелатности
Укупно

427

121

548

60
44
66
18
83
25
302
412
419
105
30
8.838

324
4
1
1
65
7

E

I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

12
2
2
106
1.567

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Класификација дјелатности КД БиХ 2010 заснована на Статистичкој
класификацији дјелатности у ЕУ, NACE Rev. 2.

144

384
48
67
19
148
32
302
424
421
107
136
10.405

ТРЖИШТЕ РАДА
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОДРУЧЈИМА ДЈЕЛАТНОСТИ
 Учешће дјелатности у укупној запослености за 2018 и 2019. годину је како слиједи.

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

 Индустрија запошљава највећи број лица (34,92% укупно запослених; 34,15% у 2018.),
од чега је у подручју Прерађивачка индустрија 33,51% укупно запослених (3.487 лица;
3.217 у 2018.), које биљежи и највећи раст запослености у апсолутном износу
(повећање за 270 лица, односно 8,39% г/г). Трговина запошљава 25,42% укупно
запослених (2.645

лица) са растом броја запослених (г/г) за 89 лица (3,48%),

Грађевинарство 10,83% укупно запослених (1.127 лица) са растом (г/г) за 47 лица
(4,35%), а подручје Саобраћаја и складиштења запошљава 548 лица (458 у 2018.).

ТРЖИШТЕ РАДА
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОДРУЧЈИМА ДЈЕЛАТНОСТИ
 Број запослених по секторима и привредним гранама, на основу података по завршном
рачуну за 2018. и 2019. годину, приказан је на сљедећем графикону.

Извор: LRC BIS - Подаци се односе на, по завршном рачуну, исказан просјечан број запослених стање на крају мјесеца, коригован
обрачуном по основу часова рада за субјекте који су број запослених исказали само по основу часова рада.

 У оквиру Прерађивачке индустрије, највећи број лица је запослен у дјелатностима
Електроиндустрија (1.342 лица), Производња хране и пића (627 лицa), Метална и
машинска индустрија (431 лице), Производња производа од дрвета и намјештаја

(264 лица), Производње производа од пластике и гуме (239 лица), Текстилна
индустрија (215 лица) и Производња грађевинских и неметалних производа (208 лица).

ТРЖИШТЕ РАДА
ПРОСЈЕЧНА НЕТО ПЛАТА
 Животни стандард становништва одређеног подручја одређен је куповном моћи
просјечних плата (графикон) и пензија.

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

 Просјечна нето плата на нивоу општине износила је 796,00 КМ (727 у 2018.) и од
републичког просјека мања је за 110 КМ са степеном достигнутости нето плате РС од
87,86% (84,83% у 2018.). Од индустријских грана највише плате имају гране Храна и
пиће и Електроиндустрија, а затим их слиједе гране Пластика и гума, Хемијска и
фармацеутска индустрија, те Метална и машинска индустрија. Највише плате у
неиндустријским секторима имају Здравство и социјална заштита, а затим их слиједе
Комуналне услуге и заштита животне средине, Пољопривреда и шумарство,
Образовање и ИКТ, а најниже Култура, спорт и забава и Рударство. Просјечна пензија

достигла је ниво од 41,72% просјечне нето плате (42,12% у 2018.) износила је 378 КМ
(361 КМ у 2018.).

ТРЖИШТЕ РАДА
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
 Вишегодишњи раскорак између понуде и тражње, велики број неупотребљивих
диплома,

дефицитарност

појединих

занимања,

недостатак

знања,

искуства,

способности и вјештина, недовољна мобилност радне снаге, застарјела номенклатура
занимања, недовољна заинтересованост привредника да улажу у усавршавање

запослених и други фактори отежавају запошљавање. Проблеме на тржишту рада
узрокују и висока фискална и парафискална оптерећења привреде и дјелимично њима
условљен, низак ниво просјечних плата.
 Рјешења су: интезивније и континуирано укључивање послодаваца и других
заинтересованих страна (јединица локалне самоуправе, струковних удружења, комора
и др.) у процес креирања образоване понуде радне снаге, развој инфраструктуре за
образовање одраслих (доквалификација и преквалификација), те стављaњa нагласка
на развој компетенција, а не занимања (иновирање опреме у средњим школама и на
факултетима за квалитетније стицање практичних знања и вјештина и чвршћа веза са
привредом у провођењу практичног дијела наставног процеса). Растерећење привреде

и раст просјечних плата значајно би утицали на стабилизовање тржишта рада.

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ
 Општина Лакташи, и поред недовољне извозне орјентације (учешће извоза у укупном
приходу привреде више од једне шестине), значајно учествује у спољнотрговинском
промету РС, односно БиХ (графикон: Спољнотрговински промет општине Лакташи, РС
и БиХ).

Извор: ПКРС-Подручна Комора Бања Лука-подаци Спољнотрговинске коморе БиХ

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ

 Према обиму размјене Лакташи су друга (по увозу друга, по извозу трећа) општина
регије Бања Лука (21 општина), са обимом промета од 776.000.000,00 КМ
(748.107.000,00 КМ у 2018.). На нивоу РС, заузимају треће мјесто, са учешћем у обиму
размјене РС од 8,79% (8,02% у 2018.) и обиму размјене БиХ од 2,44% (2,35% у 2018.).
 У 2019. год. привредни субјекти са подручја општине Лакташи извезли су роба и услуга
у укупној вриједности од 250.724.000,00 КМ, што је више за 2,31% у односу на 2018.

(245.071.000,00 KM). Удио у укупном извозу РС је 6,57% (6,20% у 2018.), а у укупном
извозу БиХ 2,11% (2,00% у 2018.). Остварени увоз у износу од 525.276.000,00 КМ, већи
је за 4,42% у односу на 2018. год. (503.036.000,00 КМ), и чини 10,48% (9,36% у 2018.)

увоза на нивоу РС, односно 2,64% (2,57% у 2018.) увоза на нивоу БиХ.
 Дефицит робне размјене општине Лакташи износи 274.552.000,00 КМ, што је за 6,43%
више у односу на претходну годину (257.965.000,00 КМ) и чини 22,99% (18,10% у 2018.)
дефицита оствареног на нивоу РС, односно 3,43% (3,52% у 2018.) дефицита
оствареног на нивоу БиХ (дефицит посљедица развијене трговине).
 Покривеност увоза извозом на подручју општине је 47,73% (48,72% у 2018.), на нивоу
РС 76,17% (73,48% у 2018.), а на нивоу БиХ 59,72% (62,56% у 2018.).

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
СТРУКТУРА РАЗМЈЕНЕ
 Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске, Бања Лука, који
се разликују за спољнотрговинску размјену на нивоу РС и општине у односу на податке
Привредне коморе Републике Српске-Подручна привредна комора Бања Лука и
Спољнотрговинске коморе БиХ, привредни субјекти са подручја општине Лакташи у

2019. години остварили су извоз у укупној вриједности од 255.399.608,00 КМ, што је
7,09% извоза Републике Српске, а увезли су укупно 530.632.618,00 КМ роба и услуга
(11,10% увоза Републике Српске). Дефицит робне размјене општине Лакташи износи
275.233.010,00 КМ и чини 23,34% дефицита оствареног на нивоу РС. Покривеност
увоза извозом на подручју општине је 48,13%, а на нивоу РС 75,33%.
 У укупном извозу са подручја општине Лакташи, према Стандардној међународној
трговинској класификацији (CMTK), највеће учешће има извоз машина и транспортних

средстава 63,74%, затим производа разврстаних према метеријалу 15,95%, сирових
материја нејестивих, осим горива 6,78% и хране и живих животиња 5,25%. У укупном
увозу доминира увоз машина и транспортних средстава са 34,80%, затим увоз хране и
живих животиња са 27,56%, те производа разврстаних према материјалу са 18,75%.

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
СТРУКТУРА РАЗМЈЕНЕ

 Према класификацији дјелатности у извозу доминира Прерађивачка индустрија са
94,69%, док је учешће Пољопривреде, шумарства и риболова 2,65%. Кад је увоз у
питању, претежни дио од 97,00% укупног увоза односи се на Прерађивачку индустрију.
 Водеће економске групације у извозу општине су земље ЕУ са 84,92% и земље CEFTA
са 7,24%, а у увозу су такође највише заступљене земље ЕУ са 73,41% и земље CEFTA

са 15,79%. Најважнији спољнотрговински партнери општине у 2019. год. у извозу су
били Словенија са 58,22%, Њемачка са 8,32%, Аустрија са 6,11% и Србија са 6,10%
укупног извоза, док су у увозу највише заступљене Словенија са 22,05%, Србија са
15,03%, Италија са 10,79%, Њемачка са 9,31% и Холандија са 9,09% укупног увоза.
 Подаци по основу завршног рачуна разликују се у односу на податке Републичког
завода за статистику РС и Спољнотрговинсе коморе БиХ, а показују да су привредни
субјекти, који послују на подручју општине извезли робе и извршили услуге у
вриједности од 355,8 милион КМ (293,1 милиона КМ у 2018.). Наведеним износом
обухваћени су и приходи од продаје у износу од 77,9 милиона, привредних субјеката
који комплетну производњу извозе, а чији приходи од продаје роба и извршених услуга

у иностранству, због начина извоза нису исказани у финансијском извјештају.

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
СТРУКТУРА РАЗМЈЕНЕ
 Извоз по секторима и привредним гранама, а на основу података из завршног рачуна
приказан је на наредном графикону.

Извор: LRC BIS

 Прерађивачка индустрија је, и према подацима наведеним у графикону, са 43,10%
укупног извоза (Електроиндустрија 23,80%, Метална и машинска индустрија 8,29%,
Пластика и гума 3,57%, Дрво и намјештај 3,57%, и остале дјелатности 3,87%)
доминантан извозни сектор, а затим слиједи сектори Грађевинарство са 43,03%,

Трговина са 6,58% и Транспорт и складиштење са 4,43%.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДЕ
 Укупна привредна активност на подручју Општине Лакташи (мјерена укупним
приходом) је веома развијена. Привреда, посматрано у цјелини, пoзитивнo пoслуje,
али сa нискoм стoпoм прoфитaбилнoсти и недовољном oриjeнтацијом кa извoзу
(графикони: Укупни приходи, добит и извоз; Стопа добити, РОА, удио извоза у приходу)

Извор: ПКРС-Подручна привредна комора Бања Лука

 Највеће стопе добити, на основу сврставања дјелатности према сродности производа и
услуга, имају Рударство-Вађење руда и камена (37,79%), Хемијска и фармацеутска
индустрија (26,65%), Метална и машинска индустрија (22,32%), Образовање (21,11%),
Енергија и прерада нафте (18,23%), а слиједе их Некретнине (14,16%), Папир и

издавачко-штампарска дјелатност (13,71%), ИКТ (12,55%), Грађевински и неметални
производи (11,87%) и Услуге (11,29%).

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДЕ
 Привредна друштва која имају сједиште на подручју општине (526) у 2019. год. остварила
су укупне приходе од 1.402.114.844 КМ, што је за 1,15% више у односу на претходну
годину (1.386.114.022 КМ). Укупни расходи привреде износе 1.294.359.893 КМ, што је за

0,24% више у односу на претходну годину (1.291.255.465 КМ).
 Од укупно 526 друштава, која су предала завршни рачун за 2019. год. (550 у 2018.),
368 (375 у 2018.) је остварило нето добитак текућег периода у укупном износу од

107.858.673 КМ (у 2018. 100.314.243 КМ, стопа раста 7,52 %), док је 148 друштва (165 у
2018.) остварило нето губитак у укупном износу од 11.260.721 КМ (у односу на 2018. када
је износио 17.311.494 КМ, стопа смањења је 34,95%), a 10 друштава (10 и у 2018.) је
исказало

неутралан финансијски резултат, тако да разлика од 96.597.952 КМ

(83.002.749 КМ у 2018.), представља позитиван нето финансијски резултат привреде, који
се у односу на 2018. годину повећао за 16,38%.
 Привреда општине је остварила респективно учешће у финансијским показатељима РС

(6,49% у укупном приходу, 6,16% у нето добитку текућег периода, 8,40% у позитивном
нето финансијском резултату). Учешће општине у нето губитку привреде РС је смањено
на 1,87% (4,24% у 2018.).

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДЕ
 По оствареним укупним приходима, нето добитку текућег периода и нето финансијском
резултату Лакташи су трећа општина у РС, по оствареним приходима по становнику прва,
а по нето финансијском резултату по становнику четврта општина. Првих десет општина
по оствареним укупним приходима, нето финансијском резултату и наведеним

показатељима по становнику приказана је на сљедећим графиконима.

Извор: ПКРС-Подручна привредна комора Бања Лука (финан. показатељи); Републичкки завод за сатистику РС (број становника)

Извор: ПКРС-Подручна привредна комора Бања Лука (финан. показатељи); Републичкки завод за сатистику РС (број становика)

СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА
 Структуру привреде по дјелатностима карактерише повећање запослености у готово
свим дјелатностима, повећање укупних прихода и раст финансијског резултата
(табела: Структура привреде по дјелатностима у 2019. години-подручја дјелатности)
Подручје дјелатности
A Пољопривреда, шумарство и риболов
B Вађење руда и камена
C Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање електричном енергијом,
D
гасом, паром и климатизација
E

Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације (ремедијације) животне средине

F Грађевинарство
Трговина на велико и на мало, поправка моторних
G
возила и мотоцикала
H Саобраћај и складиштење
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и
I
послуживања хране, хотелијерство и угоститељство
J Информације и комуникације
K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања
L Пословање некретнинама
M Стручне, научне и техничке дјелатности
N Административне и помоћне услужне дјелатности
O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
P
Q
R
S

Образовање
Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада
Умјетност, забава и рекреација
Остале услужне дјелатности
УКУПНО

Привредна
Предузетници
Запослени
друштва
Бр.
%
Бр.
%
Бр.
%
30
5,7
17
2,16
220
2,11
7
1,33
0
0
12
0,12
133 25,29
133
16,9 3.487
33,51

Укупни приходи
Износ
34.089.016
3.923.061
455.196.208

Нето фин. резултат

Износ
2,43 2.957.117
0,28 1.482.382
32,47 21.602.966

%

%
3,06
1,53
22,36

5

0,95

0

0

134

1,29

12.636.967

0,90

5.074.225

5,25

6

1,14

3

0,38

144

1,38

6.370.523

0,46

192.105

0,20

29

5,51

57

7,24

1.127

10,83

319.855.641

22,81 27.288.374

28,25

174

33,08

206

26,18

2.645

25,42

488.274.691

34,82 33.258.841

34,43

58

11,03

81

10,29

548

5,27

53.700.039

3,83

2.381.072

2,47

4

0,77

133

16,9

384

3,69

2.684.527

0,19

-3.439

0,00

15
0
10
32
6

2,85
0
1,9
6,08
1,14

8
3
2
39
10

1,02
0,38
0,25
4,96
1,27

48
67
19
148
32

0,46
0,64
0,18
1,42
0,31

6.349.625
0
1.435.724
1.530.173

0,45
0,00
0,10
0,00
0,11

775.958
0
203.270
1.160.347
-18.929

0,80
0,00
0,21
1,20
-0,02

0

0

0

0

302

2,9

8.581.637

0,61

0

0,00

4
0,76
10
1,9
3
0,57
0
0
526 100,00

6
0
2
87
787

0,05
133.057
0,41
94.223
0,08
16.383
0,00
0
100,00 96.597.952

0,14
0,10
0,02
0,00
100,00

0,76
424
0
421
0,25
107
11,06
136
100,00 10.405

4,08
630.269
4,05
5.757.201
1,03
1.099.542
1,31
0
100,00 1.402.114.844

Извор: Републички завод за статистику РС (подаци о запосленима); ПКРС-Подручна привредна комора Бања Лука (подаци о броју
привредних друштава и финансијским показатељима); Јединствени информациони систем за регистрацију пословних
субјеката-АПИФ (подаци о броју предузетника). Нето финансијски резултат исказан као разлика између нето добитка и
нето губитка текућег периода.

СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА
 Најразвијеније привредне дјелатности су Трговина (највећи број субјеката, значајан
број запослених, највећи

приход и нето финансијски резултат), Прерађивачка

индустрија (заузима друго мјесто по броју привредних друштава, прво мјесто по броју

запослених, друго мјесто по укупним приходима и треће мјесто по оствареном
финансијском резултату) и Грађевинарство (друго мјесто по оствареном нето
финансијском резултату).
 Трговина је водећа привредна дјелатност са учешћем у укупном приходу привреде
општине од 34,82% (32,11% у 2018.), нето финансијском резултату 34,43% (30,13% у
2018.), броју привредних друштава 174 (182 у 2018). Прерађивачка индустрија се
налази на другом мјесту по броју привредних друштава (133), оствареном приходу
(32,47%), а на првом мјесту по броју запослених (33,51%). Грађевинарство је заузело
друго мјесто по оствареном нето финансијском резултату (28,25%), а повећан је и број
запослених. Трговина на велико чини претежни дио трговинске активности и

оријентисана је на заступање великих ино-предузећа. Основни проблем у дјелатности
трговине је стагнација активности посебно у области трговине на мало, због појаве
великих трговачких центара и слабе куповне моћи становништва.

СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА
 Грађевинарство је у односу на 2018. годину остварило мањи укупан приход (смањење
од 14,04%), а смањен је и финансијски резулатат (смањење од 8,72%). Треба имати у
виду да је Грађевинарство циклично осјетљив економски сектор, те да је укупна

грађевинска активност условљена нивоом куповне моћи и потрошње становништва,
посебно у сегменту луксузне потрошње, као и инвестиционом активношћу домаће
привреде и јавног сектора. У области пољопривредне производње и поред потенцијала
и значајних улагања није дошло до битнијих помака, а искориштеност туристичких
потенцијала и даље је мала.
 У структури Прерађивачке индустрије, на основу сврставање дјелатности према
сродности производа и услуга који су резултат њиховог обављања (укупно 134
субјекта) доминирају Електроиндустрија (највећи број запослених и извоз), Храна и
пиће (највећи укупни приходи), Метална и машинска индустрија (највећи број субјеката,
остварени финансијски резултат и висока профитабилност), те Дрво и намјештај,

Пластика и гума, Грађевински и неметални производи, Папир и издавачко-штампарска
дјелатност, Текстилна индустрија, које по појединим или свим показатељима значајно
доприносе развоју прерађивачке индустрије, а тиме и свеукупном привредном развоју.

СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА
 Грађевинарство је у односу на 2018. годину остварила мањи укупан приход (смањење
од 14,04%), а смањен је и финансијски резулатат (смањење од 8,72%). Треба имати у
виду да је Грађевинарство циклично осјетљив економски сектор, те да је укупна

грађевинска активност условљена нивоом куповне моћи и потрошње становништва,
посебно у сегменту луксузне потрошње, као и инвестиционом активношћу домаће
привреде и јавног сектора. У области пољопривредне производње и поред потенцијала
и значајних улагања није дошло до битнијих помака, а искориштеност туристичких
потенцијала и даље је мала.
 У структури Прерађивачке индустрије, на основу сврставање дјелатности према
сродности производа и услуга који су резултат њиховог обављања (укупно 134
субјекта) доминирају Електроиндустрија (највећи број запослених и извоз), Храна и
пиће (највећи укупни приходи), Метална и машинска индустрија (највећи број субјеката,
остварени финансијски резултат и висока профитабилност), те Дрво и намјештај,

Пластика и гума, Грађевински и неметални производи, Папир и издавачко-штампарска
дјелатност, Текстилна индустрија, које по појединим или свим показатељима значајно
доприносе развоју прерађивачке индустрије, а тиме и свеукупном привредном развоју.

СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА
 Детаљна структура привреде на основу сврставања дјалатности према сродности
производа и услуга које су резултат њиховог обављања видљива је из графикона:
Укупни приходи и нето финансијски резултат (у мил. КМ) и стопа добити у (%).

Извор: LRC BIS

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА
 Приликом разматрања финансијских резултата пословања привреде, потребно је
имати у виду да нису обухваћени финансијски резултати предузетника, који углавном
немају обавезу подношења финансијских извјештаја АПИФ-у. Да се ради о битном
дијелу пословања привреде, а чији финансијски резултати нису обухваћени, указује и

чињеница да су од 787 предузетника, колико их је било активно у 2019. години,
завршни

рачун

поднијела

само

53

предузетника

(предузетници

са

обавезом

подношења) који запошљавају 365 лица (48 предузетника који запошљавају 325 лица у

2018.), односно око 7 лица у просјеку и који су остварили значачајне финансијске
резултате.
 Наведени субјекти су остварили укупне приходе у износу од 42.090.234 КМ (36.186.703
КМ у 2018.), приходе од извоза у износу од 1.900.457 КМ (1.159.275 КМ у 2018.),
позитиван нето финансијски резултат у износу од 4.307.123 КМ (3.865.309 КМ у 2018.),
са стопом добити од 10,23% (10,68% у 2018.), која је изнад просјека стопе добити
привреде, односно правних лица, која су предала завршни рачун 6,92% (5,99% у

2018.), дјелимично и на терет радника (просјечна бруто плата запослених је 812 КМ).

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 У 2019. години корисницима на подручју општине Лакташи на располагању су била

средства из Буџета општине и Буџета РС за подстицање пољопривредне производње и
развој села, средства из Буџета РС за субвенционисање запошљавања незапослених
лица, те из Буџета општине за субвенцију камате на кредите.
 Највећа средства су издвојена, из Буџета Републике Српске путем Министарства,
пољопривреде шумарства и водопривреде, а на основу

Правилника о условима

начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села. У 2019. год.
за развој пољопривреде и села одобрена су средства у износу од 2.016.330,44 КМ
(2.399.262,67 КМ у 2018.) за укупно 337 корисника са подручја општине Лакташи.
 По програмима запошљавања у 2019. години, путем ЈУ Завод за запошљавање РС за
кориснике са подручја општину Лакташи издвојена су подстицајна средства у укупном

износу од 326.585,41 КМ, што је знатно више (30,75%) од износа који је за ову намјену
издвојен у 2018. години (249.771,38 КМ). Кроз пројекте је подржано запошљавање
укупно 132 лица (127 лица кроз запошљавање код послодаваца, а 5 лица кроз
самозапошљавање), што је више у односу на претходну годину 111 лица (103 лица кроз
запошљавање код послодаваца, а 8 лица кроз самозапошљавање).

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 Из Буџета општине Лакташи кроз различите мјере дефинисане Програмом кориштења
средстава за подстицај производње издвојена се средства, прије свега за развој
пољопривреде (подршка повртарској и воћарској производњи за произведне и продате
количине воћа и поврћа, унапређење производње-јагодастог воћа и виноградарства,

подршка пластеничкој производи, здравствени преглед грла на пољопривредним
газдинствима, подршка пчеларској производњи и др.), али и за субвенционисање
камате на кредите привредним субјектима по каматној стопи од 4% (13.341,12 КМ) у
укупном износу од 225.045,44 КМ. За суфинансирање пројеката за развој пластеничке
производње (укупна вриједност пројекта 48.700 КМ) и пчеларства (укупна вриједност
пројекта 25.600 KM) из Буџета су издвојена додатна средства у износу од 21.580,00 КМ.
 У 2019. години ИРБ је на подручје општине Лакташи пласирала знатно мањи укупан

износ кредитних средстава у односу на претходну годину. На подручје општине
Лакташи пласирано је укупно 8 кредита (10 кредита у 2018.) у укупној вриједности од
850.850,71 КМ (5.244.290,15 КМ у 2018.), што је 0,54% укупно пласираних кредитних

средстава ИРБ-а (3,93% у 2018.), и то по различитим кредитнм линијама за
становништво и привреду.

ЗАКЉУЧАК

 Општина Лакташи је задржала статус развијене општине, која је атрактивна како за
инвеститоре, тако и за нове становнике који се досељавају на подручје општине.
Привредна кретања у општини Лакташи у 2019. години указују на уравнотежен
привредни развој, праћен растом укупне привредне активности (мјерене укупним
приходом), али и на значајне проблеме који отежавају пословање привреде.
 Привреда општине Лакташи у 2019. години показала је позитивна кретања у
финансијском пословању уз повећање укупних прихода и повећање остваренoг
финансијског резултата. Повећао се и обим спољнотрговинске размјене, праћен
растом извоза, али и увоза. И даље су присутни проблеми задужености и недовољне
ликвидности привреде, немогућност обезбјеђења повољних извора финансирања,

тешкоће у реализацији производа и наплати потраживања.
 Структура привреде се није битније измјенила у односу на 2018. годину. Водеће
дјелатности су Трговина, Индустрија и Грађевинарство.
 Највећи укупан приход и нето финансијски резултат је остварен у области Трговине.
По оствареним укупним приходима слиједи је Прерађивачка индустрија, док је по
оствареном нето финансијском резултату слиједи Грађевинарство. Прерађивачка
индустрија и даље има највећи број запослених радника.

ЗАКЉУЧАК
 У области пољопривредне производње и поред потенцијала и значајних улагања није
дошло до битнијих помака, а искориштеност туристичких потенцијала и даље је мала.
 Трендови на тржишту рада још увијек нису довољно позитивни. Дошло је до смањења
броја незапослених, али и даље је присутан тренд одласка кадрова, прије свега
младих образованих кадрова на рад у иностранство. Присутан је проблем ниског нивоа
практичних знања стечених у школама, те значајнијег учешћа незапослених жена и

лица преко 50 година старости. Потребно је подићи ниво подстицаја за запошљавање,
посебно за тешко запошљива лица, стимулисати пројекте за посебне видове
предузетништва (женског, омладинског и социјалног), јачати механизам прилагођавања

радне снаге потребама тржишта рада, стварати услове за привлачење нових
инвестиција заснованих на новим технологијама базираним на запошљавању лица са
вишим степеном образовања, успоставити модел субвенционисања послодаваца за
вријеме пробног рада радника као и практичне наставе ученика и студената.
 Обезбјеђење континуираног привредног раста, од чије динамике и структуре зависи
рјешење проблема незапослености, основни је задатак у наредном периоду.

ЗАКЉУЧАК

 У том смислу потребно је локални економски развој усмјерити у правцу конкурентних и
извозно орјентисаних индустрија заснованих на савременим технолошким рјешењима,
образованим кадровима и производима и услугама са већом доданом вриједношћу и
које ће оптимално искористи локалне ресурсе, али и потакнути развој других области
прије свега пољопривреде и туризма. Овакав приступ захтјева наставак процеса
стварања бољих услова за развој бизниса, кроз развој физичке и висококвалитетне
предузетничке инфраструктуре (опремљене пословне зоне, инкубатори, бизнис центри
и др.), привлачење домаћих и страних инвестиција, успостављање нових ланаца
додане вриједности, подстицање иновација, примјене знања у развоју производа,
улагања

у

нову

технологију,

увођење

стандарда

квалитета,

али

и

обуку

пољопривредних произвођача и пословних субјеката за кориштење средстава из
доступних европских и других фондова, подстицање запошљавања и развоја
предузетништва. Прилике за развој треба тражити и у регионалном повезивању са
сусједним општинама, нарочито у области руралног развоја. Потребно је развијати
пројекте и подстицати бизнисе везане за енергетску ефикасност, посебно у свјетлу
могућности добијања средстава из фондова ЕУ. У наредном периоду треба радити на
даљем унапређењу рада локалне управе, као сервиса грађана и привредних субјеката.

Хвала на пажњи!

Општина Лакташи

