Прилог 3. Визија, стратешки и секторски циљеви
Визија: Мјесто добрих идеја - корак испред других у предузетништву, производњи хране и
очувању здравља
Стратешки циљ 1: Конкурентна привредна структура која оптимално реализује кључне
инвестиционе, пољопривреде и туристичке потенцијале уз равномјеран развој општине
Реализовaне инвестицијe у конкурентне, технолошки напредне и извозно орјентисане
Секторски
дјелатности, са већом додатном вриједности производа и услуга, али и инвестиције које
циљ 1.1.
оптимално користе локалне ресурсе и запошљавају локално становништво
Развој продуктивне, конкурентне и тржишно орјентисане пољопривредне производње са
већим обимом, степеном финализације и увезивањем у ланце вриједности, а која је
Секторски
заснована на одрживом коришћењу ресурса, примјени нових технологија и
циљ 1.2.
прилагођавању климатским промјенама и која представља окосницу уравнотеженог
интегралног руралног развоја
Секторски Развој предузетништва кроз унапређење пословног окружења, јачање конкурентности
циљ 1.3. МСП и промоција предузетничког духа и културе
Секторски Сталан раст у здравствено-бањском туризму и формирање цјеловите туристичке понуде
циљ 1.4. општне Лакташи, а која је уклопљена у ширу туристичку понуду регије
Стратешки циљ 2 : Инфраструктурно уређена, привлачна и отворена друштвена средина која
обезбјеђује квалитет живота у локалној заједници
Секторски Побољшати квалитет структуре образовања (са константним растом запошљавања и
циљ 2.1. инвестирања у знање и људске ресурсе до 2024. год.)
Секторски Значајно унаприједити спортску и културну инфраструктуру и понуду друштвених
циљ 2.2. садржаја до 2024. године посебно у руралним подручјима
Секторски У периоду 2019-2024. год. осигурати унапређење здравствене инфраструктуре и услуга и
циљ 2.3. развој нових услуга у области социјалне заштите
До 2024. године квалитетно унаприједити осталу инфраструктуру са обезбјеђеним
Секторски
одржавањем и реконструкцијом приоритетних инфраструктурних објеката уз
циљ 2.4.
ријешавање проблема јавног превоза)
До 2024. године укључити значајан број жена и младих, посебно у руралном подручју, у
Секторски
процесе друштвеног развоја кроз подизање капацитета НВО и ојачати везе са
циљ 2.5.
дијаспором
Стратешки циљ 3: Еколошки очувана и енергетски освијешћена средина, која одрживо користи
природне ресурсе
Секторски Унапрјеђен систем управљања комуналним отпадом на читавој територији општине са
циљ 3.1. повећањем издвојеног рециклажног отпада (на 200 тона годишње до 2024. год.)
Секторски Изграђен и функционалан јавни водоводни систем до 2024. године (који обухвата
циљ 3.2. најмање 80% домаћинстава и изграђени канализациони систем за 30% домаћинстава)
Секторски
Унаприједити стање управљања простором на подручју читаве општине до 2024. г.
циљ 3.3.
Секторски
Повећање енергетске ефикасности и повећање учешћа обновљивих извора енергије
циљ 3.4.
Повећање степена заштите природних ресурса, као и природног и културног наслијеђа,
Секторски
успостављањем најмање два заштићена подручја, до 2024. године и смањити ризик од
циљ 3.5.
природних и елементарних непогода

