РЕДНИ
БРОЈ
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пројекат
„LocalInterAct мрежа“

Пројекат „Израда
експолатационог
бунара за потребе
снабдјевања
становништва Лакташа
и Слатине питком
водом“

Пројекат „КООПЛокал –
Јачање сарадње
Привредне КОморе и
Општина на пружању
подршке економском
развоју на ЛОКАЛном
нивоу“

ДОНАТОР
Европска унија и
Министарство за
економску сарадњу
и развој Републике
Њемачке

ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА
Укупна вриједност
пројекта је 210.810,10
KM, од којих су
168.651,28 KM
донаторска средства.

Укупна вриједност
пројекта је 42.860,00
КМ, од чега донаторска
Фонда за заштиту
средства Фонда за
животне средине и
заштиту животне
енергетску ефикасност средине и енергетску
Републике Српске
ефикасност РС износе
30.000,00 КМ, а
средства Општине
Лакташи 12.860,00 КМ.
Пројекат је
финансиран од стране
Укупна вриједност
Европске уније, у
пројекта износи
оквиру заједничког
132.337,51 KM, од чега
програма ЕУ и Владе
су донаторска средства
Њемачке за локалну
105.870,01 KM.
самоуправу и
економски развој у
БиХ – EU ProLocal.

КРАТАК ОПИС

СТАТУС

Пројекат је реализован у сарадњи са општинама Дервента
и Прњавор и Агенцијом за развој предузећа EDA из Бања
Луке, а односи се на јачање управљачких капацитета
општина за економски развој и побољшање
конкурентности извозно оријентисаних сектора и
предузећа, уз унапређену локацијску конкурентност
подручја.

Реализован

У оквиру активности на побољшању снабдијевања водом
становништва општине Лакташи, у септембру 2018.
године извршена је физичко-хемијска ревитализација,
снимање и тестирање бунара Б-1 који се користи од
стране КП „Будућност“ а.д. Лакташи и укључен је у
централни водоводни систем. До ових радова је дошло
због опадања капацитета бунара.

Реализован

Пројекат је реализован у сарадњи са Привредном
комором Републике Српске, Привредном комором Бања
Лука и општинама Србац и Прњавор. Има за циљ
пружање доприноса јачању конкурентности МСП
унапређењем управљачких капацитета за локални
економски развој општина Лакташи, Србац и Прњавор
кроз изградњу и увођење инструмената економског
развоја на локалном нивоу и пружање подршке приватнојавном дијалогу и међуопштинској сарадњи.

Реализован
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Пројекат „Јачање улоге
мјесних заједница у
Босни и Херцеговини“

Влада Швицарске и
Влада Шведске

Укупа вриједност
пројекта је 372.223,50
КМ, од чега је 200.000,00
KM донаторских
средстава, a Општина је
суфинансирала износ од
172.223,50 KM.

Пројекат „Уврштавање
концепта миграција и
развоја у релевантне
политике, планове и
акције у БиХ: Дијаспора
за развој (D4D) пројекат“

Пројекат представља
заједничку
иницијативу
Министарства за
људска права и
избјеглице Босне и
Херцеговине (БИХ),
Амбасаде Швицарске,
Развојног програма
Уједињених нација
(УНДП) и
Међународне
организације за
миграције (IOM) у
БИХ.

Укупна вриједност
пројекта је 91.197,50 КМ,
од чега је учешће
Општине Лакташи,
6.057,50 КМ, донаторска
средства
72.140,00 КМ, а учешће
фирми
13.000,00 КМ.

У питању је вишегодишњи пројекат којег имплементира
УНДП БиХ у сарадњи са партнерским градовима и
општинама. У шест мјесних заједница (Александровац,
Лакташи, Клашнице, Чардачани, Алексићи и Трн), кроз
два јавна позива, реализовани су пројекти: изградња
мултифункционалних игралишта у Јакуповцима и
Милошевцима и санација друштвеног дома у Алексићима,
асфалтирање приступног пута до старе школе у Крнетема
и проширење површине под јавном расвјетом у
Александровцу, изградња мултифункционалног
игралишта код школе у Бошковићима, реконструкција и
уређење друштвеног дома у Чардачанима, санација
друштвеног дома у Бакинцима, асфалтирање дворишта
основне школе у Трну и асфалтирање улице Шоше
Мажара у Јакуповцима.

У току

Пројектом се даје подстицај и промовише пословна
сарадња са дијаспором кроз давање директне подршке
успјешним предузећима која се развијају и повећавају
број запослених у сарадњи са дијаспором. Све планиране
активности су у циљу стварања пословне сарадње и
повећања прихода локалног становништва кроз
привредно повезивање са дијаспором, али и културној
сарадњи младих из Лакташа и младих из дијаспоре. Кроз
овај пројекат подржано је 8 предузећа.

Реализован
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Пројекат “Јачање
локалног партнерства за
унапређење тржишта
рада и повећање
запослености“

Европска унија

Укупна вриједност
пројекта је 199.641,75
евра, при чему се на
Општину Лакташи
односи износ од 25.200,00
евра.

7

Пројекат “YEP
инкубатор пословних
идеја”

Влада Швицарске

7.500,00 учешће Општине

8

Пројекат „Интегрисање
климатских промјена у
смањење ризика од
поплава у сливу ријеке
Врбас“

Пројекат финансира
Глобални фонд за
животну средину
(Global Environmental
Facility - GEF), а
имплементира га
УНДП у БиХ.

Укупан износ пројеката је
400.000,00 КМ, од чега се
на општинско
суфинансирање односи
износ од 120.000,00 КМ.

Пројекат се имплементира од стране Међународне
организација рада (ILO) са локалним пројектним
партнерима ЛИР Еволуција, ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске, Општина Лакташи, ЈУ Школа
ученика у привреди и ПЗ „Крајинамед“. У оквиру овог
пројекта, у 2018. години, спроведена је анкета која је
обухватила више од 60 привредника и више од 1.000
незапослених лица на подручју општине Лакташи,
резултовала је документом „Анализа тржишта рада за
2018. годину“, а у оквиру овог пројекта, Општина је,
дана 24.05.2018. године у Спортској дворани у
Лакташима, организовала Дан запошљавања.
Пројекат имплементирају Општина Лакташи и Пројекат
запошљавања младих (YЕП), обезбјеђујући при том
учесницима подршку у јачању личних предузетничких
капацитета, развој модела и пословног плана за
сопствени пословни подухват, техничку имплементацију
производа и/или услуга те менторство у регистровању и
развоју посла. Пословним подухватима са позитивном
оцјеном понуђен је пакет подршке који укључује
инвестициона средства за покретање бизниса те
менторску подршку у областима гдје постоји потреба.
Радови се односе на четири водотока на подручју
општине Лакташи, која угрожавају становништво,
домаћинства и инфраструктуру, а то су уређење
канала Шушњари – Велико Блашко, чишћење канала у
Гламочанима, чишћење и уређење корита ријеке
Буковица и чишћење и уређење корита ријеке
Ступчевица.

У току

У току

У току
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Пројекат опоравка од
поплава

Омладинска банка
Лакташи

Развојни програм
Уједињених нација у
БиХ (УНДП)

Фондација Мозаик

Санацију стамбених
јединица у потпуности
финансира УНДП, до
сада је санирано 28
стамбених јединица,
укупна вриједност
изведених радова је
197.135,20 KМ. Што се
тиче изградње стамбених
јединица, Општина
Лакташи учествује са по
5.000,00 КМ по свакој
изграђеној стамбеној
јединици, што је укупно
20.0000,00 КМ.
У 2018. години укупна
вриједност програма је
9.100,00 КМ, од чега су
2.400,00 КМ средства
Фондације Мозаик,
3.600,00 КМ средства
Општине Лакташи и
3.100,00 КМ доприноси
неформалних група.

Пројекат представља наставак активности на пољу
санације штета узрокованих елементарним непогодама
које су погодиле општину Лакташи 2014. године и
усмјерен је на трајно стамбено збрињавање и економско
оснаживање жртава поплава, кроз изградњу и санацију
индивидуалних стамбених објеката, помоћ малој
пољопривреди, те крирање нових радних мјеста и
самозапошљавање, а све у циљу пружања помоћи
социјално угроженим категоријама становништва у
поплављеним подручјима. Крајем 2018. год. завршена је
санација 30 оштећених стамбених јединица, а изградња 4
нове ће бити реализована на прољеће 2019. год.

У току

У сарадњи са Фондацијом Мозаик, 2017. год. је
формирана „Омладинска банка Лакташи“, као фонд за
реализацију друштвено корисних пројеката које
осмишљају и реализују искључиво млади. Кроз овај
програм, до сада су реализована четири друштвено
корисна пројекта, и то: „Изградња мултифункционалног
парка у Косјерову“, „Бољи технички услови за рад
аматерског позоришта, „Мултифункционални парк –
теретана на отвореном“ и „Реконструкција кошаркашког
игралишта у Маховљанима“. Пројекат се наставља и у
2019. години.

У току
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Пројекат „Изградња
водоводне и
канализационе
инфраструктуре у
општини Лакташи“

Пројекат се финансира
из кредитних
средстава Европске
инвестиционе банке
(ЕИБ-а) и грантовских
средстава.

До сада су фактурисане
набавке радова, роба и
услуга у оквиру Пројекта
у вриједности од
7.817.590,81 КМ, од чега
је из кредитних средства
плаћено 5.188.526,68 КМ,
а из грант средства
плаћено је 2.436.350,30
КМ и буџета Општине
плаћено је у износу
192.713,83 КМ.

12

Пројекат интегрисаног
развоја – ILDP

Развојног програма
Уједињених нација
(УНДП-а)

Консултантска подршка

Америчка агенција за
међународни развој
(USAID)

Средства у укупном
износу од 202.000,00 KM
су обезбијеђена кроз
уговоре са USAID
WHAM пројектом,
Владом РС – Мин.
индустрије, енергетике и
рударства РС, те BFC
SEE градовима и
општинама: Бања Лука,
Добој, Требиње,
Градишка, Теслић, Котор
Варош и Лакташи.
Учешће Општине
Лакташи у овом фонду је
2.000,00 КМ.
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Пројекат WHAM
(Workforce and Higher
Access to Markets
Activity)

Општинa Лакташи је потписала Меморандумом о
реализацији Пројекта „Изградња и реконструкција
водовода и канализације у општини Лакташи“ дана
11.10.2012. године, број: 08-44-20/08 са Министарством
финансија Републике Српске и Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске у коме је наведено да: „Процјењена вриједност
пројекта износи до 10.222.000,00 €. Предвиђена
финансијска конструкција пројекта je: 5.111.000,00 €
(50,00%) – кредит Европске инвестиционе банке ( ЕИБ), 3.580.000,00 € (35,02%), билатерална и бесповратна
средства ЕУ ће бити обезбјеђена у износу од 70% од
вриједности кредитних средстава и 1.531.000,00 €
(14,98%) – остатак средстава чине прединвестиције и
текуће финансирање општине.“
Пројекат УНДП-а се имплементира у циљу јачања
капацитета за подршку управљања развојем. Кроз овај
пројекат, службеници у Општини имали су менторску
подршку експерата из области управљања развојем
приликом креирања стратешких докумената општине.
Пројекат WHAM је пројекат развоја радне снаге и
повећаног приступа тржиштима а реализују га Привредна
комора РС, Министарство индустрије, енергетике и
рударства РС, те БФЦ цертификовани градовима и
општине: Бања Лука, Добој, Требиње, Градишка, Теслић,
Котор Варош и Лакташи. Пројекат је намјењен МСП у
секторима дрвопрераде, металопрераде и текстила/обуће.
У оквиру овог пројекта, Општина Лакташи је пружила
подршку при писању concept note-а за 6 предузећа са
подручја општине Лакташи, након чега су у наредну фазу
оцјене прошла 3 предузећа. Подршка се наставила за
наведена 3 предузећа, и у току је фаза евалуације од
стране донатора.

У току

У току

У фази оцјене
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Пројекат „Жене на
изборима“

15

Пројекат „Економско
оснаживање социјално и
материјално угрожених
особа и младих кроз
производњу поврћа у
пластеницима“
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Пројекат „Међусобно
повезивање у управљању
ризицима од катастрофа
у БиХ“

Развојни програм
Уједињених нација
(УНДП) у БиХ

„Muslim Aid“ Сарајево

Италијанска агенција
за развојну сарадњу

Укупна вриједност
пројекта је 48.700,00 КМ,
од чега су донаторска
средства 19.480,00 КМ,
средства Општине
Лакташи 19.480,00 КМ и
9.740,00 КМ средства
корисника.
Укупна вриједност
пројекта је 84.996,60 КМ,
од чега су донаторска
средства 33.000,00 КМ а
средства Општине
51.996,60 КМ.

Пројекат „Жене на изборима“, који има за циљ
подстицање јаче улоге жена у јавном животу. Овај
пројекат има двоструки приступ: примјењује се
вертикално, кроз различите приједлоге структурних
промјена и усклађивања која ће омогућити присуство
већег броја жена у политичком животу, те хоризонтално,
кроз континуирано јачање жена лидера у локалним
заједницама кроз њихово умрежавање и изградњу
неопходних капацитета.

У току

Кроз овај пројекат 20 корисника са подручја општине је
добило пластенике појединачне површине од 100 м² са
системом за наводњавање и садним материјалом, као и
стручну савјетодавну подршку у пластеничкој
производњи поврћа и могућност пласмана производа кроз
робну марку „Dosmestica“.

Завршен

У оквиру овог пројекта изведени су радови на чишћењу и
уређењу корита Маховљанске ријеке, прикупљање
података и израда мапа опасности од клизишта и
земљотреса, припрема ГИС података о намјени простора,
имплеменатација Система за анализу ризика (ДРАС), као
и анализа расположивих капацитета и недостатака у
области управљања ризицима од катастрофа.

У току

ЕУ

Укупна вриједност
пројекта за Општину
Лакташи износи
171.498,00 евра, од чега је
учешће Општине
25.724,70 евра а остало су
донаторска средства.
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Пројекат „SURPRISE –
SUstainable valoRisation
of unknown Places of the
adRIon SpacE“

ЕУ

Укупна вриједност
пројекта за Општину
Лакташи износи
120.229,00 евра, од чега је
учешће Општине
18.034,35 евра а остало су
донаторска средства.

19

Пројекат “Нека буде
соларно – струја из
природе” („Make it Solar
– electricity from the
nature‟)

Пројекат је аплициран
за средства Чешке
амбасаде у БиХ.

17

Пројекат „CIRCLE Circular Innovation and
Resilient City Labs in the
Adrion Region“

Укупна вриједност
20.520,50 КМ при чему је
суфинансирање Општине
8.794,50 КМ.

Пројекат је пријављен на јавни позив Interreg ADRION у
јуну 2018. год. Партнери на пројекту су Општина Форли
из Италије, „Romagna Tech“ из Италије, Школски центар
Велење из Словеније, „RRA Nova Gorica“ из Словеније,
„REDEA“ из Хрватске, „ENERGO DATA“ из Хрватске,
„Anatoliki“ из Грчке, „AEIPLOUS - Institute for Innovation
& Sustainable Development“ из Грчке, LIR Eволуција из
БиХ, Општина Лакташи из БиХ, „FUTURA – Факултет
екологије“ из Србије, „RDA BANAT“ из Србије, Општина
Улцињ из Црне Горе и Општина Тирана из Албаније.
Специфични циљ пројекта је подстицање сарадње између
општина, компанија за управљање отпадом,
истраживачких центара и институција како би се одрживо
управљање отпадом и кружна економија претворила из
апстрактног концепта у конкретне и специфичне
иновативне моделе управљања отпадом и праксу у неким
урбаним подручјима.
Пројекат је пријављен на јавни позив Interreg ADRION у
јуну 2018. год. а тиче се туризма. Специфични циљ
пројекта је стварање најмање 9-10 мјеста у јадранскојонској регији, смјештених у другачијем парадигматском
географском положају региона (приморски, унутрашњи,
брдски и/или планински). Они ће бити замишљени као
пилот подручја, а пројекат ће се моћи проширити и на
друга подручја са сличним карактеристикама.
Пројекат “Нека буде соларно – струја из природе” („Make
it Solar – electricity from the nature‟), којим, у сарадњи са
Удружењем “Centri civilnih inicijativa (CCI)”, желимо
повећати свијест грађана, а нарочито младих, о
предностима кориштења обновљивих извора енергије.

У фази оцјене

У фази оцјене

У фази оцјене
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Пројекти за обнову и
изградњу комуналне и
социјалне
инфраструктуре на
просторима на којима
живе расељена лица и
повратници из средстава
за 2018. годину

Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

21

Пројекат
„Реконструкција и
замјена система јавне
расвјете у општини
Лакташи, Република
Српска, Босна и
Херцеговина“

Центар за
Међународну Сарадњу
и Развој Републике
Словеније

22

Пројекат „SOLAR
ENERGY RENEWABLE“

ЕУ

Укупна вриједност
пријављених пројеката за
путну инфраструктуру
износе: 60.000,00 КМ – за
путни правац у Јаблану
(при чему је
суфинансирање Општине
10.000,00 КМ) и
100.000,00 КМ за путни
правац у Буковици
(суфинансирање
Општине је 10.000,00
КМ). Вриједност
пријављеног пројекта
социјалне
инфраструктуре износи
60.000,00 КМ, од чега је
суфинансирање Општине
10.000,00 КМ.

Два пројекта су пријављена у новембру 2019. године на
јавни позив за доставу пројектних приједлога од стране
Министарства за људска права и избјеглице БиХ. Један
пројекат се односи на изградњу путног праваца у Јаблану
– улице Поточанске и путног правца који повезује насеља
Барловци и Куљани на Бањалучкој општини и насеља
Буковица и Јаблан у општини Лакташи, а други пројекат
на реконструкцију друштвеног дома у Буковици.

У фази оцјене

Укупна вриједност
пројекта износи
1.599.541,98 евра.

Пројекат „Реконструкција и замјена система јавне
расвјете у општини Лакташи, Република Српска, Босна и
Херцеговина“, пријављен за донаторска средства Центру
за Међународну Сарадњу и Развој Републике Словеније а
у циљу реализације пројекта реконструкције комплетног
система јавне расвјете на својој територији.

Одбијен за
суфинансирање

Укупна вриједност
пројекта за Општину
Лакташи износи
587.125,85 евра, од чега је
учешће Општине
88.068,88 евра, а остало
су донаторска средства.

Пројекат кандидован у оквиру позива „Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme Croatia-Bosnia and
Herzegovina-Montenegro 2014-2020“ у оквиру приоритетне
осе PA2 – Заштита животне средине, побољшање
превенције од ризика и промоција обновљивих извора
енергије и енергетске ефикасности, у партнерству са
градом Новска и ЈУ Тврђава културе из Републике
Хрватске и општином Херцег Нови из Републике Црне
Горе.

У фази оцјене
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Пројекат „RECREATE
ROMAN PATHWAY“

Пројекат „UPSTREAM –
Fostering entrepreneurship
in the cross border region“

25

Пројекат „INER –
Intelligent energy
management and use of
renewable energy sources“

26

Пројекат „Подршка
руралном развоју
општине Лакташи кроз
повећање производње и
продаје меда“

ЕУ

Укупна вриједност
пројекта за Општину
Лакташи износи
706.551,13 евра, од чега је
учешће Општине
105.982,67 евра, а остало
су донаторска средства.

ЕУ

Укупна вриједност
пројекта за Општину
Лакташи износи
508.319,75 евра, од чега је
учешће Општине
76.247,97 евра, а остало
су донаторска средства.

ЕУ

Укупна вриједност
пројекта за Општину
Лакташи износи
185.010,45 евра, од чега је
учешће Општине
27.751,57 евра, а остало
су донаторска средства.

USAID/Sweden
FARMA II

Укупна вриједност
пројекта је 25.599,99 КМ,
од чега су грант средства
12.296,46 КМ, а средства
Општине 13.303,53 КМ.

Пројекат кандидован у оквиру позива „Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme Croatia-Bosnia and
Herzegovina-Montenegro 2014-2020“ у оквиру
приоритетне осе PA3 – Допринос развоју туризма и
заштити културног и природног наслјеђа, у партнерству
са градовима Дарувар из Републике Хрватске и Будвa из
Републике Црне Горе.
Пројекат кандидован у оквиру позива „Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme Croatia-Bosnia and
Herzegovina-Montenegro 2014-2020“ у оквиру приоритетне
осе PA4 – Подстицање конкурентности и развоја
пословног окружења у прогамском подручју, у
партнерству са Развојном агенцијом „Нора“ из Републике
Хрватске и општином Херцег Нови из Републике Црне
Горе.
Пројекат кандидован у оквиру позива „Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme Croatia-Bosnia and
Herzegovina-Montenegro 2014-2020“ у оквиру приоритетне
осе PA2 – Заштита животне средине, побољшање
превенције од ризика и промоција обновљивих извора
енергије и енергетске ефикасности, у партнерству са
Градом Илок и ЕУ Центром из Републике Хрватске, ЛИР
Еволуцијом из БиХ, Агенцијом за локалну демократију
„Никшић“ и Пријестоницом Цетиње из Републике Црне
Горе.
У оквиру јавног позива „Fostering Agricultural Markets
Activity II – FARMA II“, Удружење пчелара „Пчела“
Лакташи у сарадњи са Општином Лакташи, предало је
приједлог пројекта у циљу повећања производње меда
обуком нових пчелара и набавком опреме неопходне за
успјешну производњу, повећања запослености и
самозапослености опремањем нових пчелара са
потребном опремом и стручном подршком.

У фази оцјене

У фази оцјене

У фази оцјене

У фази оцјене

