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ИНВЕСТИРАЈТЕ У ЛАКТАШЕ  

Мјесто добрих идеја 
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 РИЈЕЧ НАЧЕЛНИКА 

 

„Поштовани привредници, 

 

Част ми је да вас могу поздравити и позвати у Лакташе.  

Општина Лакташи је препознатљива као мјесто које фаворизује приватну 

иницијативу и све врсте малих и средњих предузећа, а циљ нам је да, сталаним 

и ефикасаним дијалогом са приватним сектором, додатно унаприједимо 

локално пословно окружење. 

Врата Општинске управе и мене као начелника су увијек отворена за све наше 

грађане. Нашим привредницима желимо показати отвореност и спремност да 

будемо партнери на путу развоја општине и повећања конкурентности наших 

предузећа. 

Рад управе смо базирали на сталној сарадњи и комуникацији са грађанима и 

привредницима, како бисмо све наше активности прилагодили реалним 

потребама и стању на терену.  

Наш приоритет и даље остаје подизање нивоа ефикасности општинске управе 

и јавних предузећа, унапријеђење пословног амбијента, подстицање развоја 

локалне економије и реализација великих инвестиционих подухвата.  

Заједно стварамо управу која је по мјери грађана и привреде наше општине.“ 

 

  НАЧЕЛНИК 

 

 

 

 

 

 ОПШТИНА ЛАКТАШИ 

Мирослав Бојић, начелник  

Тел: +387 51 334-228 

Еmail: info@laktasi.net 

 

 КОНТАКТ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ 

Одсјек за локални развој 

Горан Вујаковић, шеф Одсјека 

Тел: +387 51 334-213 

Еmail: goran.vujakovic@laktasi.net 

mailto:info@laktasi.net
mailto:goran.vujakovic@laktasi.net
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 ЛАКТАШИ У БРОЈКАМА 

 

Површина општине:  388 km2 

Број становника:  34.953  

Временска зона:  ГМТ +1 

Стопа незапослености:  8,56%   

Број привредних субјеката:  1.320   

Просјечна нето плата:  844 КМ   

Буџет општине за 2021. годину: 17,5 милиона 
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 ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ЛАКТАШЕ? 

 

 Општина Лакташи спада у ред развијених општина, која је атрактивна како за 

инвеститоре, тако и туристе и нове становнике које се досељавају на подручје 

општине. 

 По оставреним приходима, добити, спољнотрговинској размјени и броју 

привредних друштва општина Лакташи заузима треће мјесто у Републици 

Српској. 

 У области запослености Лакташи су у повољнијем положају у односу на друге 

локалне заједнице. Званична стопа незапослености је међу најмањим у 

Републици Српској и износи 8,56% и знатно је испод републичког просјека 

(24,02%).  

 Повољан пословни амбијент стимулисао је развој приватног предузетништва 

који представља основ укупног економског развоја. Јака постојећа привреда, 

која броји преко 1.300 пословних субјеката, и проактивна локална управа која 

континуирано ради на пружању подршке инвеститорима, посебна су препорука 

за започињање пословања у Лакташима.  

 Велико разумјевање за пословне активности, општина Лакзаши афирмише 

уређењем посебних индустријских и пословних зона на атрактивним локацијама 

за обављање различитих производних и трговинских дјелатности.  

 Сектор пољопривреде представља развојни потенцијал општине у области 

сточарства, производње млијека и млијечних производа и узгоја воћа и поврћа. 

На подручју општине Лакташи налази се пољопривредно земљиште највише 

бонитетне класе и производног потенцијала и већина становништва се бави 

пољопривредном производњом.  

 Општина Лакташи посједује регионални сертификат „општина са повољним 

пословним окружењем у југоисточној Европи“ према BFC SEE стандарду који је 

гарант квалитета услуга које Општина пружа инвеститрима и привредницима. 
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 ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ  И ПРИСТУП ТРЖИШТУ 

 

 Општине Лакташи се простире у сјеверозападном дијелу Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, на простору између градова Бања Лука и 

Градишка, и општина Србац, Прњавор и Челинац. 

 У непосредној је близини границе са Хрватском и Европском Унијом на сјеверу, 

и међународни гранични прелаз Градишка је удаљен 20 km од центра општине. 

Општина Лакташи се налази свега 20 km од Бања Луке, административног и 

културног центра Републике Српске. 

 Повољан геостратешки положај и савремена саобраћајна инфраструктура 

инвеститорима омогућује брз и сигуран транспорт роба и услуга у Европску 

унију (ЕУ), Србију и земље Централне и Источне Европе и Блиског Истока. 

 Подручје општине пресијецају важни путеви: Бања Лука – Градишка – Окучани 

(излазак на аутопут Београд - Загреб), аутопут Бања Лука – Добој, те 

магистрални путеви Клашнице – Прњавор и Лакташи – Србац 

 Међународни аеродром Бања Лука удаљен је 3 km од општинског средишта и 

представља  везу општине Лакташи и ширег региона са Европом и свијетом.  
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 ТРЖИШТЕ РАДНОМ СНАГОМ 

 У Лакташима, званична стопа незапослености износи 8,56% и међу најмањим 

стопама је у Републици Српској, која је знатно испод републичког просјека 

(24,02%). 

 Анкетна стопа незапослености у Републици Српској, мјерена тромјесечно током 
2020. године, кретала се у распону од 10 до 15%. Не постоје подаци о анкетној 
стопи незапослености за ниво oпштине, али с обзиром на чињеницу да је 
административна стопа незапослености на подручју општине нижа од анкетне 
стопе незапослености на нивоу Републике Српске, може се претпоставити да је и 
анкетна стопа незапослености на нивоу општине знатно нижа од републичког 
просјека. 

 Према подацима Завода за запошљавање, Биро Лакташи, просјечан број 

незапослених лица у 2020. години износио је 1006.  

 

  

10743

10405

9843

9520

9550

9688

8500 9000 9500 10000 10500 11000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Просјечан број запослених, 
2015-2020.

1006

987

1571

2192

2404

2725

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Просјечан број 
незапослених, 2015-2020. 



7 
 

 
 

У укупном броју евидентираних незапослених лица на крају 2020. године, 91% су стручна лица, а 9% 

су НК лица (лица без занимања). Доминантну групу на евиденцији незапослених  чине КВ лица - 

III степен (38%). 

 

На крају 2020. године у старосној структури незапослених највећи је број лица од 30 до 35 година 

(14%), а најмањи број лица је од 18 до 20 година (3%). 

НК
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СТАРОСНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
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 ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ 

 

 Основно образовање на подручју општине Лакташи одвија се у четири основне 

школе са пет подручних школа. У школској 2019/2020. години основну школу 

похађало је 3.148 ученика. У школској 2020/2021. години у први разред основне 

школе на подручју општине Лакташи  уписано је 310 ученика.  

 Средњошколско и високо образовање највећи број младих Лакташана стиче у 

средњим школама и факултетима у Бањој Луци. У школској 2020/2021. години 

1.150  ученика са подручја општине Лакташи похађа средњу школу.  

 Највећи број ученика са подручја општине Лакташи опредјељује се за упис у 

следеће средње школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 Како би Општина Лакташи и у будућности задржала статус развијене општине, 

која је атрактивна како за инвеститоре, тако и за нове становнике који се 

досељавају на подручје општине, Општина Лакташи је покренула процедура 

оснивања средњошколског центра са образовним профилима у складу са 

потребама привреде. Ово питање се наметнуло као друштвена потреба и 

окосница даљег урбаног развоја Лакташа.  

 Стипендирање  ученика и студената  показало се као добар подстицај за 

повећање високообразовног кадра на подручју општине Лакташи. У школској 

2020/2021. години додијељено је укупно 199 стипендија, од чега 122 

средњошколске и 77 студентских стипендија.  

 

 Пратећи трендове на тржишту рада, увели смо нови модел стипендирања према 

којем је акценат стављен на кадрове који су потребни за развој привреде наше 

општине, односно на дефицитарна занимања. Намјера нам је да кроз одређене 

пројекте и активности покушамо, бар дјелимично, унаприједити стање када је у 

питању понуда радне снаге у складу са потребама тржишта рада. 

 

 

 

 

 

 

  

Техничка школа Бања Лука 291 

Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бања Лука 128 

Економска школа Бања Лука 103 

Медицинска школа Бања Лука 93 

Пољопривредна школа Бања Лука 86 
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 ПОСЛОВАЊЕ И ПОСТОЈЕЋА ПРИВРЕДА 

 

 У последњих двадесетак година општина Лакташи је стекла имиџ средине са 

позитивном пословном климом и развијеном предузетничком 

инфраструктуром у којој се исказује разумјевање за инвеститоре и њихове 

пословне активности.  Кроз издвајање значајних средства из буџета за 

капиталне инвестиције општина Лакташи из дана у дан побољшава услове за 

живот становништва и развој привреде. 

 Привредна кретања у опшшини карактерише раст укупне привредне 

активности, раст обима спољнотрговинске размјене и извоза, раст добити 

привреде, те раст запослености. 

 Укупни приходи привреде општине Лакташи у 2020. години износе 

1.356.492.811,00, што је 38.809,05 КМ по глави становника. 

 Број активних предузећа на 1.000 становника у Лакташима је 15,31 док је у 

Републици Српској тај број 8,97. 

 У укупном броју привредних друштава Републике Српске (10.248) општина 

Лакташи, учествује са 5,22%. По броју друштава Лакташи су трећа општина 

у Републици Српској.  

 Структура привредних друштава према величини указује на доминацију 

малих привредних друштава (малих и микро предузећа), како на нивоу 

Републике Српске тако и на нивоу општине.          

 Доминантне дјелатности у Лакташима су: 

o ТРГОВИНА – 180 предузећа (34,15%) 

o ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА – 131 предузеће  (24,86%) 

- Метална, машинска и електро индустрија (42 предузећа) 

- Прехрамбена индустрија (26 предузећа) 

- Дрво-прерађивачка индустрија (24 предузећа) 

- Индустрија текстила, коже и обуће (11 предузећа) 

o ГРАЂЕВИНАРСТВО – 30 предузећа (5,62%) 

535
привредних 

друштава

785 
предузетника

1320 
привредних 

субјеката
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 ИНВЕСТИЦИОНЕ МОГУЋНОСТИ 

 

Велико разумјевање за пословне активности, општина Лакташи афирмише 

уређењем идустријских и пословних зона, па тако имамо зону за метало-

прерађивачку индустрију у непосредној близини Лакташа, складишно-трговачка 

пословна зона у Трну и индустријска зона уз магистрални пут Клашнице – 

Прњавор. У току је попуњавање индустријских зона Александровац и Крнете, те 

индустријске зоне уз трасу аутопута Лакташи – Добој поред ријеке Врбас. 

 

Инвеститорима пружамо бројне повољности при инвестирању и добијању 

свих потребних дозвола и докумената што у многоме олакшава улагање и 

почетак успјешног пословања: 

 Финансијске повољности у виду смањења општинских накнада за изградњу 

производних објеката и могућност плаћања обавеза у ратама. Општинском 

одлуком се инвеститорима нуде повољности у плаћању накнада за уређење 

грађевинског земљишта и ренте. Тиме инвеститори на ове обавезе за 

производне објекте добијају око 50% попуста и могућност да се тај износ 

плати у ратама и то тако да се 30% цијене плати у року од 8 дана, а 70%, у 

максимално 24 једнаке рате.. 

 Процедура за добијање грађевинске дозволе је унапрјеђена што скраћује 

вријеме потребно за добијање локацијских услова и одобрења за грађење.  

 Општина додјељује подстицаје за пословање привредних субјеката у виду 

субвенције дијела каматне стопе по кредитима за мала предузећа и 

предузетнике по каматној стопи 4% на кредите у висини од 10.000,00 до 

100.000,00 КМ. 

 Општина је увела брзу процедуру за издавање рјешења за обављање 

предузетничке дјелатности, која траје један дан. 

 Функционалан Савјет за привреду и запошљавање дјелује као вид 

формализованог дијалога између Општинске управе и приватног сектора, 

чиме се подстиче већa укљученост привреде у рад локалне управе. 

 Лакташи су прва општина у Републици Српској и друга у БиХ која је 

задовољила међународне стандарде ИСО 9001:2008 за управљање 

квалитетом јавних услуга у локалној управи. 

 За привреду и инвеститоре који желе да се преселе или прошире своје 

пословање у општину Лакташи, BFC цертификат обезбјеђује стабилно и 

пословно окружење и помаже у идентификовању општине која нуди најбоље 

услове за улагање и има највећи потенцијал за развој. 
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Општина Лакташи инвеститорима ставља на располагање неколико 

индустријских и пословних зона с могућношћу greenfield и brownfield 

инвестиција, повољним локацијама и изграђеном пословном инфраструктуром. 

 

Индустријске зоне: 
– Велико Блашко 

– Лакташи 

 

Пословне зоне: 
– Александровац 

– Трн 

– Агро – бизнис парк “Александровац“ 

 

 

Једна од најатрактивнијих пословних зона у Босни и Херцеговини је Пословна 

зона Александровац. Основна намјена ове пословне зоне је производна, а могуће је 

развити и пословне, трговачке и услужне дјелатности. Тренутна површина 

намјењена инвеститорима износи 28,9 hа, а слободно је неколико грађевинских 

парцела површине од 5.000 – 12.000 m². 

У наредном периоду планирано је проширење пословне зоне у Александровцу 

на површини од 250.000 m², на локацији између магистралног пута Лакташи – 

Градишка и аутопута Бања Лука – Градишка, чиме ћемо обезбједити боље услове 

инвеститорима и тако  допринијети и повећању запослености.  

 

Земљиште у власништву Општине се продаје по субвенционисаној почетној 

цијени од 6,00 КМ/m2, а све парцеле су спремне за градњу јер је Општина Лакташи 

извршила претварање пољопривредног у грађевинско земљиште. 

 

Доступна инфраструктура у зони: 

 Постоји асфалтиран пут кроз средину зоне са расвјетом који повезује зону са 

Магистралним путем М16 

 Водоводна и телекомуникациона мрежа 

 Организован одвоз отпада 

 Квалитетно снабдијевање електричном енергијом 
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Лакташи су сједиште неких од највећих компанија у Босни и Херцоговини, међу 

којима су велике свјетске и регионалне компанија: 
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14 
 

 ТУРИСТИЧКА ПОНУДА ЛАКТАША 

 

 Туристичке атракције због којих вриједи посјетити Лакташе су многобројне. 

На подручју саме општине Лакташи налазе се огромна природна богатства, 

као и велики број културно-историјских споменика који свједоче о 

прошлости овога краја. 

 Бaњe Лaктaши и Слaтинa сa тeрмoминeрaлнoм вoдoм пoсjeдуjу 

вишeдeцeниjску туристичку трaдициjу у лиjeчeњу рeумaтских oбoљeњa, 

бoлeсти срцa, oчиjу, крвoтoкa и других обољења. Хoтeли у њихoвoм 

oкружeњу, сa бaзeнимa, љeкoвитим купкaмa и свим пoтрeбним сaдржajимa зa 

лиjeчeњe, пружajу кoмплeтнe услугe у здрaвствeнo-рeкрeaтивнoм туризму. 

 Oд брojних aрхeoлoшких нaлaзиштa, кoje je бурнa истoриja oпштинe 

oстaвилa у културнoистoриjскo нaсљeђe, вриjeднo je пoглeдaти oстaткe 

нeкрoпoлa стeћaкa нa лoкaлитeту „Oсoje“ и „Цркву брвнaру“ из XVIII вjeкa 

кoд Слaтинe, кao и oстaткe нeкaдaшњих римских тeрми нa лoкaлитeту 

„Зидинe“ у Лaктaшимa. 

 Нa пoдручjу oпштинe пoстoje брojнa мjeстa зa oдмoр, шeтњу и другe oбликe 

рeкрeaциje. Oвдje мoжeтe пливaти, jaхaти, пeцaти, пjeшaчити, вoзити бицикл, 

лeтjeти, или скoчити из aвиoнa пaдoбрaнoм. 
www.laktasiturizam.org 
 
 

 

Здравствено-туристички комплекс „ТермеЛакташи“ 

 

 

 

 

 

 

http://www.laktasiturizam.org/
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Бања Слатина, саставни дио Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др 
Мирослав Зотовић“ Бања Лука 

 

 

 
Остаци изгубљеног рановизантијског града „Балкис“ 
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Стара црква брвнара из XVIII вијека 
 
 
 

 
 

 Италијанска црква „Свети Фрањо Асишки“ 
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Римске терме локалитет „Зидине“ 


