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АНАЛИЗА АНКЕТЕ О СТАЊУ И ПОТРЕБАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

Општина Лакташи је 28. децембра 2017. године добила БФЦ сертификат и тиме стекла 
статус општине са повољним пословним окружењем, уз испуњеност критеријума и 
подкритеријума „BFC SEE“ програма од 92,5%. Овим сертификатом Општинска управа 
општине Лакташи сврстана је у ред проактивних локалних заједница Југоисточне 
Европе. Кроз процес сертификације унапређене су постојеће и уведене нове услуге 
Општинске управе, а привредници су укључени у процес доношења одлука којима се 
креира повољнији пословни амбијент. Важење сертификата је 2 године, те је почетком 
2021. године Општина ушла у процес рецертификације и поново добила BFC 
сертификат, с обзиром да унапређење пословног окружења и даље представља један од 
најважнијих приоритета у раду Општинске управе. У складу с тим извршено 
анкетирање привреде о условима пословања. 

Анкета и анализа упитника о стању и потребама за управљање пословног окружења у 
општини Лакташи рађена је у периоду јануар-фебруар 2021. 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. 

Анкета се састојала од 59 питања, која су се односила 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, сарадњу јавног и приватног сектора као и степен задовољства општинским 
услугама, управљање људским ресурсима, развојни аспект и планове предузећа и стање 
у области цијена и квалитета комуналних услуга на подручју општине Лакташи, те 
сугестијама и препорукама за унапређење подршке привреди и економском развоју. 
Анкета је рађена онлајн, преко Google Drive-a. 

I Профил анкетираних привредних субјеката 

Укупно је анкетирано 29 предузећа, а у структури анкетираних предњаче фирме које се 
баве металном и машинском индустријом, њих 9 (39,13%), слиједи трговина са        6 
(20,70%), док су 3 (10,34%) фирме из области дрвне индустрије и намјештаја. Када је у 
питању организациони облик анкетираних привредних субјеката, 21 предузеће је 
регистровано као друштво са ограниченом одговорношћу, 4 као самостални 
предузетници, 2 акционарска друштва и 2 задруге. 
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Графикон 1. Структура анкетираних привредних субјеката по претежној 
дјелатности

Посматрајући структуру извоза и увоза 20 (68,97%) фирми извози, док 9 (31,03%) 
фирми не извозе своје производе и услуге. Најчешће земље у које се извози су Србија, 
Хрватска, Аустрија, Њемачка  и Словенија. Седам од двадесетдевет фирми извози од 
80-100% свог пласмана.

          Графикон 2. Проценат пласмана производа на страно тржиште
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II Сарадња јавног и приватног сектора

На питање да ли су у последњих годину дана имали било какве контакте са 
руководством Општине, њих 20 је одговорило да је остварило сарадњу која се најчешће 
огледала у контакту са општинским службама, учешће у Савјету за привреду и 
запошљавање општине Лакташи, те кроз захтјеве за добијање информација и пружање 
услуга.

      Табела 1. Оцјена односа Општине Лакташи према приватном сектору
Веома 

задовољан
Задовољан Незадовољан Није користио услуге

Комуникација са службама 
44,83% 48,28% 6,90% 0%

Добијање неопходних 
информација 41,38% 55,17% 3,45% 0%

Услужност општинских 
службеника и спремност на 
сарадњу

48,28% 48,28% 3,45%                     0%

Учешће у радним групама и 
тијелима образовним од 
стране Начелника 

20,69% 58,62% 20,69% 0%

Из Табеле 1. може се видјети да је већина приватног сектора задовољна односима 
Општине Лакташи  према привреди, при чему су највеће оцјеце дали учешћу у радним 
групама и тијелима образовних од стране Начелника и добијање неопходних 
информација. 

На питање који облици комуникације између Општинске управе и привреде би били 
пожељни, представници анкетираних предузећа одговорили су (41,38%) да су то анкете 
прије одлучивања о важним питањима за привреду, (20,69%) редовни састанци у 
Општинској управи, (20,69%) посјете предузећима, док је 17,24% навело да би били 
пожељни квартални састанци, обавјештења о могућностима за подстицаје, субвенције,  
погодности и друго.  

Савјет за привреду и запошљавање на подручју општине Лакташи дјелује од 2015. 
године и представља мјешовито тијело састављено од представника јавног сектора 
(општинске управе и других надлежних институција на локалном нивоу), приватног 
сектора (власника локалних малих и средњих предузећа и представника инвеститора) и 
организација цивилног друштва. Савјет имa функциjу oснoвнoг и нajкoнкрeтниjeг 
кaнaлa кoмуникaциje пoслoвнe зajeдницe и Општинскe упрaвe и начелника oпштинe, а 
функциoнaлaн Савјет je oд вeликoг знaчaja зa унапређење конкурентности локалне 
заједнице, стварање повољног окружења за развој привреде и привлачење инвестиција, 
као и смањење незапослености.
Од укупног броја испитаних привредних субјеката, 16 је одговорило да зна да у 
Општини Лакташи дјелује Савјет за привреду и запошљавање, од чега њих 41,38% 
сматра да је Савјет релевантан и признат као значајан фактор у њиховом окружењу. На 
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питање да ли би учествовали у раду Савјета за привреду и запошљавање, 55,17% 
испитаника је позитивно одговорило. 
У последњих годину дана само њих 10,34% је предлагало инцијативу Општини. Неке 
од предложених иницијатива које су навели приликом анкетирања су: 

1. Иницијативу за оснивање средњошколског центра у Општини Лакташи са 
занимањима која су потребна привреди;

2. Финансијска помоћ извозно-орјентисаним фирмама за тестирање радника на 
Covid-19 који често одлазе на рад у иностранство ради обављања послова 
предузећа;

3. Рјешавање брзе цесте која је планирана кроз Шушњаре, јер је Регулационим 
планом постављен коридор у ширини од 500 метара, те је забрањена градња; 

4. Рјешавање проблема квалитетног електроснабдјевања у Трну; 
5. За пословне субјекте који редовно измирују комуналне услуге да прикључак на 

канализациону мрежу буде повољнији; 
6. Уређење ријеке Маховљанке, чешће кошење у вријеме вегетације; 
7. Већа финансијска подршка Општине МСП за набавку опреме и побољшање 

производног процеса по узору на јавне позиве МПШВ РС или Центра за развој 
села  Бања Лука; 

8. Повећање средстава у буџету Општине за производњу; 
9. Смањење пореза и небројних намета које би могло спасити многе фирме од 

затварања због проблема изазваних вирусом корона; 
10. Измјена одлуке о комуналном реду. 

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, сматрају да је непотребно толико такси, те да се размотри могућност смањења 
накнада за производне дјелатности.   

Графикон 3. Оцјена висине накнаде Општинске управе, а који су приход Буџета        
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Једно од питања које се нашло у анкети односило се на Лакташе као мјесто за 
пословање, на шта је 58,62% привредника одговорило да сматра да су Лакташи добро 
мјесто за пословање, њих 24,14% сматра да су изузетно добро, 13,79% задовољавајуће, 
док је њих 3,45% навело да су Лакташи лоше мјесто за пословање.  

Као позитивне околности за пословање у Лакташима, привредници су навели: 
 добар географски положај и добра комуникацијска повезаност, 
 саобраћана инфраструктура, добра повезаност са Бања Луком и ЕУ, 
 локација, 
 инфраструктура, 
 локација и традиционални пословни амбијент, 
 отворен приступ општинским службеницима, 
 добра повезаност са другим општинама, развијена метална индустрија и 

пољопривреда, 
 приступачност начелника општине, свих начелника одјељења, 

сусретљивост и брза администрација, 
 мала општина, добра организација. 

Као негативне околности за пословање у Лакташима, привредници су навели: 
 недостатак квалификоване радне снаге, 
 премали број одвоза смећа на седмичном нивоу, 
 проблем недовољне јачине електричне енергије, 
 високи и различити намети, 
 недостатак Пословне зоне у Трну, 
 недовољна помоћ привреди кроз реалне пројекте (субвенције при 

куповини производних машина, олакшице при закупу пословних и 
производних простора у индустријским зонама, унапређење 
инфратруктруре (електричне енергије) за неометан рад). 

 недовољне посјете привредницима. 

III Степен задовољства услугама Општинске управе 

У погледу оцјене процеса добијања дозволе за градњу, већина испитаника је указала на 
позитивна искуства, указујући да су без проблема остварили своја права уколико би се 
доставила потпуна документација. Од укупног броја испитаних привредних субјеката,  
њих 44,83% у последњих 5 година се бавилo изградњом или проширењем пословних 
објеката, а у процесу добијања дозволе за градњу за инвестициони пројекат, њих 
38,46% навело је да је веома задовољно сарадњом са надлежним службама, а 61,54% да 
је задовољно. Као кључне препреке у добијању грађевинске дозволе привредни 
субјекти наводе дуго чекање да се предмет узме у процедуру.    
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Графикон 4. Степен задовољства услугама Општинске управе

     

На претходном графикону приказан је степен задовољства услугама Општинске управе. 
Графикон 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 (34,48%), тј. лошим 
одржавањем у зимском периоду.

IV Управљање људским ресурсима, развојни аспекти и планови предузећа 

Анкетиране фирме укупно запошљавају 817 радника, од тога 460 (56,30%) мушкараца и  
357 (43,70%) жена. Код анкетираних фирми, жене су за 12,60% мање заступљене него 
мушкарци у структури запослених. 

Графикон 5. Структура запослених анкетираних фирми
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На основу анализе података из анкете, привредни субјекти имају потребу (њих 68,97%) 
за новим запошљавањем у наредној години. Укупан број радника које привредни 
субјекти планирају запослити у наредној години износи око 200 а највећа потреба је за 
радницима у машинској и металној идустрији (токарима, вариоцима, браварима и CNC 
оператерима). Од осталих тражених профила, не истиче се ниједан посебно а тражени 
су радници у производњи, елекроинсталатери, столари и друго. 

На питање да ли стање на тржишту рада тренутно задовољава потребе предузећа, 15 
(51,72%) привредних субјеката је дало негативан одговор (12 испитаника наводи 
недостатак одговарајуће радне снаге на тржишту рада), док је 14 (48,28%) дало 
позитиван одговор. Као разлог за негативан одговор њих 8 навело је неадекватан 
наставни план и програм у образовању, 8 незаинтересованост радне снаге за рад, 3 да је 
доступна радна снага у позној доби, а 3 непостојање установа за преквалификацију и 
доквалификацију радника. Дио привредних субјеката (41,38%) 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. 

Приликом запошљавања нових радника привредницима су мишљења подијељена. 
Једни сматрају да радницима нису потребна посебна знања, док друга половина сматра 
да је потребно претходно искуство. Њих 51,72% приликом запослења не врши додатну 
обуку радника, а код 48,28% приврденика нови запослени пролазе додатну обуку. 

Према анкети, 86,21% испитаних тренутно нема ученике на пракси, а 13,79% има 
ученике на пракси, чија занимању су углавном из металне обраде. Међутим, 68,97% 
привредника је изразило жељу да прима ученике на практичну наставу. 

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 55,17% је навело да је 
задовољно, 34,48% да је незадовољно, а 10,34% да је веома задовољно. Као коментар на 
претходно питање привредни субјекти су навели недостатак средњошколског центра у 
Лакташима са занимањима која су дефицитарна за привреду ОЛ, те организација већег 
броја обука и преквалификација за радну снагу.

Општина Лакташи једном годишње организује „Дан запошљавања“, који окупља 
различите актере на тржишту рада: представнике компанија који су имали потребу за 
запошљавањем, незапослена лица или лица која су тражила промјену запослења, као и 
ученике 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 55,17% је изразило заинтересованост, док 44,83% није 
заинтересовано. 

Од укупног броја анкетираних привредних субјеката њих 13, односно 44,83% посједује 
цертификат за пословање, а њих 4, односно 13,21% је истакло да не посједује никакве 
сертификате, док 41,96% није одговорило на ово питање. Код привредника који 
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посједују сертификат за пословање, највише је присутан ISO стандард и то ISO 
9001:2015. 

У наредном периоду 75,89% привредних субјеката планира нова улагања, док 24,14% 
не планира улагања. Планиране инвестиције се углавном односе на: изградњу или 
проширење пословних објеката и набавку машина и опреме. 

V Стање у области цијене и квалитета комуналних услуга и инфраструктуре            
на подручју Општине Лакташи 

У овом дијелу анкете привредни субјекти 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 6. Оцјена о висини цијене и квалитета водоснабдјевања и електричне 
енергије

 

Већина анкетираних субјеката наводи да су цијене комуналних услуга прихватљиве. 
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 водоснабдјевања (34,48%) и електричне 
енергије (48,28%) низак, а цијена исте висока (41,38%). 

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 примједби које су 
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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; 
- чешћи одвоз смећа; 
- увести већи број аутобуских линија на правцима Трн-Лакташи, Бања Лука-

Лакташи;
- упутити иницијативу Влади РС за суфинансирање с обзиром на проценат 

пуњења буџета РС са подручја општине Лакташи;
- помоћ при аплицирању међународним фондовима; 
- конкретна улагања у инфраструктурне пројекте. 

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 очекују, односно које услуге општине су 
фирмама најбитније. 

Њих 58,62% је одговорило да им је организовање радионица и семинара везаних за 
бизнис планирање битно, 24,13% да је веома битно, а 17,24% да је небитно. 
Подршку приликом интернационализације пословања (пословно повезивање), односно 
давање информација о трговинским могућностима на страним тржиштима и 
истраживање тржишта њих 62,07% сматра веома битним, 27,59% битним, а 10,34% 
небитним. 

Велики број привредних субјеката сматра да је веома битна (65,52%) и битна (27,59%) 
стручна подршка приликом аплицирања на доступне јавне позиве за подношење 
пројектних приједлога, док њих 6,90% сматра да је небитно. 
Следеће питање се односи на промоцију фирми на интернет страницама Општине, 
51,72% анкетираних кажу да им је то веома битно, 44,83% да је битно, а 3,45% да је 
небитно. 

Већина анкетираних сматра да је битно (75,86%) успостављање пословних инкубатора, 
њих 13,79% сматра да је веома битно, а 10,34% да је небитно. 48,28% сматра да је веома 
битна и 48,28% да је битна организација одлазака на стручне сајмове и манифестације, 
док њих само 3,45% сматра небитно. 

Између осталог, помоћ приликом израде бизнис планова и аплицирања на неке од 
јавних позива је коментар који је највише био заступљен од стране привредних 
субјеката. 
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Табела 2.Списак тема које би се требале разматрати на локалном нивоу како би се 
унапредио амбијент за развој привреде

Могућности подстицања привреде из локалног буџета 21
Развој локалне инфраструктуре потребне за боље пословање привреде 19
Усклађеност образовања и профилисање кадрова са потребама привреде на 
локалном нивоу

18

Квалитет услуга локалне администрације предузећима и предузетницима 15
Организовање привредних сајмова и пословних сусрета 15
Квалитет и цијене комуналних услуга за привреду 14

Највише привредних субјеката сматра да јe за развој привреде најважнија могућност 
подстицања привреде из локалног буџета (21) и развој локалне инфраструктуре 
потребне за боље пословање привреде (65) што се може видјети из Табеле. 2, а најмање 
њих сматра да побољшање квалитета и цијене комуналних услуга за привреду (14) 
може допринијети развоју привреде. Ово питање је имало могућности бирања више 
одговора. 

Од 29 привредних субјеката који су одговорили на питање да ли су упознати са 
Стратегијом развоја општине Лакташи за период 2014-2024. године само 9 је 
одговорило позитивно, док њих 20 није упознато са садржајем овог документа.     

Анкетирани привредни субјекти навели су неке препоруке за укључивање нових 
пројеката и мјера у Плану имплементације Стратегије развоја за 2021. годину: 

1. Изградња средњошколског центра у Лакташима;
2. Радови на уређењу самих улица Лакташа, зелених површина, уређење 

дјечијег парка те изградња стамбених зграда; 
3. Оснивање Пословне зоне у Трну; 
4. Изградња канализационог система; 
5. Обезбјеђивање подстицаја за привреду и максимално растерећење; 
6. Организовање заједничких наступа на сајмовима у ЕУ; 
7. Излазак на терен и упознавање проблема привредника. 

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 је да значајан 
број анкетираних фирми одговорио на велики број питања, али јако мало предузећа је 
учествовало у анкети што 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 
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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.

 
Препоруке и идентификоване иницијативе 

Ново запошљавање најавиле су 68,97%  анкетиране фирме, док њих 51,72% 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 оснује 
средњошколски центар 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, осим код електричне 
енергије за коју сматрају да је цијена висока а квалитет лош, а примједбе се односе и 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, планира улагања у изградњу нових објеката тј. проширење 
производње и у набавку машина и опреме. 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. 

С обзиром да већи проценат анкетираних фирми планира улагања у изградњу или 
проширење објеката за пословање, неопходно је да се процедуре за добијање 
грађевинских дозвола смање на минимум времена. 


