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Инвестирајте у Лакташе

„Jakshe Tehnology има веома позитивна
искуства у вези са инвестирањем у
општину Лакташи. Утисак да ће компанија
пословати у стабилном и предвидивом
окружењу био је најважнији дио одлуке о
избору локације за инвестирање, што се и
потврдило.“
Директор, Мирослав Столић, „Jakshe Technology" d.o.o. Laktaši

„Општина Лакташи је повољно мјесто
за покретање и развој бизниса, зато и
планирамо нове инвестиције на подручју
ове општине.“
Директор, Анђелко Гуњић, „MAHLE Electric Drives Bosnia" d.o.o.
Laktaši

Контакт за инвеститоре
Начелник општине Ранко Карапетровић
Adresa: Karađorđeva 56, 78250 Laktaši;
tel.: +387 51/334-213; fax: +387 51/334-258;
web-adresa: www.opstina-laktasi.com;
e-mail: info@laktasi.net

Инвестирајте у Лакташе
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Географски положај и клима
Општина Лакташи је смјештена у западном дијелу Републике Српске (РС) и сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине
(БиХ), односно у југоисточној Европи.
• Временска зона: ГМТ+1
• Сјеверна географска ширина: 44°46’ - 44°59’
• Источна географска дужина: 17°10’ - 17°29’
Клима је умјерено континентална са изражена четири годишња доба, просјечном годишњом температуром од 11°С и
просјечном годишњом количином падавина од 1.010 l/m2. Климатски услови су повољни, прије свега за развој пољопривредне
производње.

Република
Српска

Федерација
Босне и Херцеговине

Република
Српска

Позиција БиХ у регији

Позиција Општине Лакаташи у БиХ

Територија и становништво
• Површина: 388 km²
• Број становника: 36.848 распоређених у 11.443 домаћинстава (према прелиминарним резултатима пописа)
• Густина насељености: 94 st/km²

Зашто инвестирати у Лакташе ?
• Општина Лакташи је развијено предузетничко средиште са великим бројем пословних субјеката у различитим областима
пословања од којих су неки лидери на тржишту. У општини Лакташи број активних предузећа на 1.000 становника је 15,18
док је у Републици Српској 8,67. Формална стопа незапослености у Лакташима у 2017. години износила је 18,72%, док је
на нивоу Републике Српске у истом периоду била 31,54 % а на нивоу Босне и Херцеговине 33,90%.
• Општина Лакташи инвеститорима на располагање ставља двије индустријске и двије пословне зоне на атрактивним
локацијама за обављање различитих производних и трговинских дјелатности. Новим Просторним планом општине
Лакташи за период 2014 - 2034. године предвиђена је изградња пословне зоне Друговићи, оријентационе површине
10 ha, непосредно у близини аутопута Бања Лука - Добој. Уз повољан геостратешки положај и савремену саобраћајну
инфраструктуру инвеститорима је омогућен брз и сигуран транспорт роба и услуга у Европску унију (ЕУ), Србију, земље
Централне и Источне Европе и Блиског Истока.
• 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.
• Привреда општине остварује респективно учешће у укупним привредним кретањима на нивоу Републике Српске и Босне
и Херцеговине, на шта је значајно утицао и раст извоза који је у периоду 2005 - 2017. године повећан за више од три пута.
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Локација и саобраћајна мрежа
Општина Лакташи се налази у непосредној близини границе са Хрватском и ЕУ на сјеверу. Међународни прелаз Градишка,
који посједује инспекцијске контроле за све врсте роба, удаљен је 20 km од центра општине Лакташи. Општина Лакташи
се налази свега 20 km од Бањe Луке, административног и културног центра Републике Српске.
Од великих регионалнх центара Лакташе дијели највише око 300 km (Сарајево - 250 km; Загреб, Хрватска - 160 km; Београд,
Србија - 306 km; Љубљана, Словенија - 300 km).

Удаљеност неких европских градова од Лакташа

• Кроз централни дио општине пролази магистрални пут М-16 (Бања Лука - Градишка - Окучани, излаз на аутопут Љубљана
- Београд - Загреб), као главна регионалана саобраћајница која спаја сјеверне и јужне дијелове ове регије. Други важан
путни правац који спаја западне и источне крајеве Републике Српске је магистрални пут М-16-1 Клашнице - Дервента.
• Међународни аеродром у Маховљанима - Међународни аеродром Бања Лука удаљен је 3 km од општинског средишта
и представља везу општине Лакташи и ширег региона са Европом и свијетом. Аеродром је тренутно највише у функцији
међународног превоза путника, а постоји могућност организовања карго транспорта. Постоји намјера да се дјелатност
превоза робе и поште, за домаћи и међународни саобраћај, прошири у наредном периоду.
• Аутопут, који се у Лакташима раздваја према Градишци и Добоју, омогућава бржу и квалитетнију везу са аутопутем Загреб
- Београд, а тиме и Европом, као и бољу повезаност са унутрашњим дијеловима Босне и Херцеговине. Федерација БиХ
гради дио аутопута од Зенице до Добоја, чиме ће Лакташи бити повезани аутопутем и са Сарајевом.
Инвестирајте у Лакташе
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Људски ресурси
По броју запослених општина Лакташи је пета, а по броју становника девета општина у Републици Српској.
Број становника (процјена из 2015. године)

34.210
до 19 година
20-65 година
преко 65 година

Удио становништва
Број запослених (просјек)

9.520

Број запослених у приватном сектору је око 85 %

8.092

Број незапослених - активна понуда - просјек 2015. година

2.192

Стопа незапослености

22%
63%
15%

18,72 %

Број пензионера

4.000

Просјечна плата (КМ)

706
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, подаци за 2017. годину

На једног пензионера долазе преко два запослена што представља добар показатељ стварања нове вриједности. Стопа
незапослености од око 18,72% је једна од најмањих у Републици Српској, гдје званична стопа незапослености износи
31,54%, а анкетна 21,00%.
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Квалификациона структура незапослених
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Старосна структура незапослених

Средњошколско и високо образовање млади стичу у средњим школама и факултетима у Бањој Луци. Висок потенцијал
младог образованог кадра - 28.000 студената и 5.000 дипломаца високог образовања годишње улазе на тржиште рада у
цијелом гравитационом подручју општине Лакташи, које карактерише млада и динамична радна снага.
Неквалификовани радници:
завршено осам разреда средње школе (150)
Квалификовани радници/занатлије (три године):
продавачи (48), возачи теретних кола (30), металостругари (14), фризери за мушкарце и жене (54),
конобари (17), конфекционари текстила (17), аутоелектричари (11), кухари (22), бравари (14), пекари
(12), машинбравари (14), обућари (8)
Најзаступљеније
професије незапослених
у општини Лакташи

Средњошколско образовање (четири године):
економски техничари (47), машински техничари (44), пољопривредни техничари (21), техничари за
друмски саобраћај (23), матуранти гимназије (16), текстилни техничари (18), туристички техничари (10),
ветеринарски техничари (9), трговински техничар (12), техничар за рачунарску технику(11)
Више школе: економисти, правници, машински инжењери (18)
Универзитетска диплома:
економисти (28), правници (22), професори физичког и здравственог васпитања (15), дипломирани
политиколози (8), социјални радници (6), васпитачи (5), дипл.инжењери за аграрну економију и
рурални развој (6), дипл. информатичар (6), дипл. инжењер архитектуре (4)
Носиоци звања магистра и мастер: (11)

Извор: ЈУ Завод за запошљавање РС, филијала Бања Лука, биро Лакташи, стање на дан 30.09.2018. године
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Пословно окружење и инвестиције

Привреда општине Лакташи

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 средстава из буџета за капиталне инвестиције (у новом миленију преко 40 милиона евра) општина
Лакташи из дана у дан побољшава услове за живот становништва и развој привреде.
• По оствареном приходу (6,07% укупног прихода Републике Српске), добити и броју привредних друштава Лакташи су
трећа општина у Републици Српској.
• У извозу Републике Српске, производи из Лакташа учествују са 6,02%.
Укупан приход (KM)
Добит (позитиван финансијски резултат) (KM)

1.226.860.097,00
76.486.790,00

Извоз (KM)

220.560.000,00

Увоз (KM)

466.149.000,00

Стопа покривености увоза извозом

47,31%

Учешће у извозу Републике Српске

6 ,02%

Учешће у увозу Републике Српске

9,29%

Број привредних друштава са сједиштем на подручју општине-

527

Број предузетника

772

Број осталих правних лица

185

Број организационих јединица банака, микрокредитних орг, осигуравајућих друштава

20

Извор: Информацијa о стању у области привреде на подручју општине Лакташи за 2017. годину

• Велики број малих и средњих предузећа у свим привредним областима - преко 500 правних лица са сједиштем на подручју
општине - послују на профитном принципу.
Најразвијеније привредне гране су:
Трговина - 180 предузећа или 34,15% од укупног броја свих предузећа

2.355 запослених – 24,74%

Прерађивачка индустрија - 131 предузеће или 24,86 % од укупног броја свих
предузећа

2.559 запослених – 26,89%

Најзаступљеније гране прерађивачке индустрије су:
• метална, машинска и електро (42 предузећа)
• прехрамбена (26 предузећа)
• дрво-прерађивачка индустрија (24 предузећа)
• индустрија текстила, коже и обуће ( 11 предузећа)
Грађевинарство – 30 предузећа или 5,62% од укупног броја свих предузећа

842 запослена – 8,84%

Инвестиције у општини Лакташи
• Домаће и стране инвестиције у периоду 2005 - 2017. године износе преко 500 милиона евра.
• Број компанија - друштава са елементом страног улагања: преко 200 (улагачи из 28 замаља свијета, што чини 30% од
укупног броја земаља улагача у Босну и Херцеговину).
• Земље највећи улагачи на подручју општине: Аустрија, Холандија, Словенија, Србија, Швајцарска и Хрватска.
• Велике свјетске и регионалне компаније на подручју општине: Coca Cola, PepsiCo Investments, British American Tobaco,
„Mahle electric Drives Bosnia“ д.о.о. Лакташи, Pertnina Ptuj, Kolektor Group, Cablex BH, Danube Foods Group, Jakche Technology,
Agrokor, Sona.

Инвестирајте у Лакташе
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Индустријске зоне
Општина Лакташи инвеститорима ставља на располагање двије индустријске и двије пословне зоне с могућношћу
greenfield и brownfield инвестиција, повољним локацијама и изграђеном пословном инфраструктуром.

Пословна зона „Александровац“ - основна намјена 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.

Локација: Удаљеност од административног центра општине је 7 km. Налази се поред магистралног пута М-16 Бања
Лука - Градишка, има директан излаз на аутопут Бања Лука - Градишка и у непосредној је близини Међународног
аеродрома Бања Лука. Одстојање од Сарајева 210 km, Бањe Луке 25 km, ЕУ границе - Градишка 25 km, Љубљане 300 km,
Београда (Србија) 306 km.
Доступна инфраструктура у Зони:
• Постоји асфалтрани пут кроз средину индустријске зоне сa расвјетом који повезује зону сa магистралним путем М-16,
• Водоводна мрежа,
• Телекомуникациона мрежа,
• Организован одвоз отпада,
• Електрична енергија.
Власништо: Земљиште у зони је у општинском власништву.
Цијена земљишта по m2: 3,00 €/m2
Постојећи инвеститори: Инвеститори који су, путем лицитација, купили земљиште у зони и изградили производне
објекте су: „Мљекара“ д.о.о. Лакташи, „AKSCHE Plasticna Tehnika” д.о.о. Лакташи, „DUKAT” д.о.о. Бања Лука, „Cablex BH”
д.о.о. Александровац .
Документација: Усвојен регулациони план.
Студија изводљивости за Агро бизнис парк „Александровац“ је направљена у оквиру пројекта Подршка Европске уније
успостављању и јачању пословне инфраструктуре за унапређење конкурентности МСП (EUSESBI). Овом студијом планирано
је проширење Зоне на нових 80 ha која се налази са друге стране магистралног пута Бања Лука - Градишка и на саобраћајници
која повезује овај пут с аутопутем Бања Лука - Градишка.

8

Инвестирајте у Лакташе

Индустријска зона Велико Блашко (дрвна, бетонска и текстилна индустрија)
Локација: Удаљеност од административног центра општине је 5 km. Налази се на магистралном путу М-16-1 Клашнице Дервента, и поред магистралног пута М-16 Бања Лука - Градишка, има директан излаз на аутопут Бања Лука - Градишка.
Удаљеност од Међународног аеродрома Бања Лука је 7 km. Одстојање од Бањe Луке 20 km, од Сарајева 210 km, од ЕУ
границе - Градишка 30 km, од Београда (Србија) 312 km. У зони је смјештено 15 производних предузећа, заступљене су:
дрво-прерађивачка, бетонска и текстилна индустрија.
Доступна инфраструктура у Зони:
• Водоводна мрежа,
• Телекомуникациона мрежа,
• Електрична енергија,
• Организован одвоз отпада.
Власништво: Земљиште се налази у приватном власништву. Општина може помоћи инвеститору у успостављању контакта сa
приватним власником.
Цијена земљишта за куповину по m2: 10,00 €/m2
Документација: Усвојен регулациони план.

Индустријска зона Лакташи (метало-прерађивачка индустрија)
У непосредној близини мјеста Лакташи. Сви капацитети су попуњени.

Пословна зона Трн (складишно - трговачка пословна зона)

Земљиште се налази у приватном власништву, а сви капацитети су углавном попуњени.

Инвестирајте у Лакташе
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Цијене комуналних услуга
Јединична
цијена у
KM без
ПДВ-а (1)

Број
бодова
(2)

m2

0,0005

130

m2

0,0004

130

Електрична енергија

КWh

0,0483

Електрична енергија

КWh

0,0458

Мјесечно за пословне субјекте - објекте до 1.000 m2
изграђене корисне површине
Мјесечно за пословне субјекте - објекте преко 1.000 m2
изграђене корисне површине
Мјесечно за привредне субјекте који немају своју
трафостаницу и припадају тарифној групи ТГ1
Мјесечно за привредне субјекте који имају своју
трафостаницу

2,84

Плаћање се врши на мјесечном нивоу

Контејнер
5 m³

96

Плаћање се врши по одвозу

t

28

Плаћање се врши по одвозу

14,40 - 516

Мјесечно, у зависности од врсте корисника

Поставка
Комунална накнада
(1)*(2)*m2
Комунална накнада
(1)*(2)* m2

Вода за пословне
субјекте
Одлагање отпада
Одвоз смећа за
пословне кориснике

Јединица

m3

Паушално

Коментари

Услуге које општина Лакташи пружа инвеститорима
Током неколико деценија општина Лакташи континуирано проводи реформе на стварању пословног амбијента које су
стимулисале развој приватног предузетништва. Од тада на подручју општине непрестано расте број активних привредних
субјеката, број запослених, укупан приход и добит.
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 и пољопривредних објеката и
могућност плаћања обавеза у ратама. Општинском одлуком се инвеститорима нуде повољности у плаћању накнада за
уређење грађевинског земљишта и ренте. Њоме 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 20% цијене плати одмах, а остатак након грејс периода
од дванаест мјесеци, у ратама на четири године.
• Процедура за добијање грађевинске дозволе је унапријеђена, 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 од 4% на кредите у висини од 10.000,00 до 100.000,00 KМ.
• Општина је увела брзу процедуру за издавање рјешења за обављање предузетничке дјелатности, која траје један дан.
• Формиран је Савјет за привреду и запошљавање као вид формализованог дијалога између Општинске управе и приватног
сектора, чиме је постигнута већа укљученост привреде у рад локалне управе.
• Прва општина у Републици Српској и друга у Босни и Херцеговини која је задовољила међународни стандард ИСО
9001:2008 за управљање квалитетом јавних услуга у локалној управи.
• Општина је преданим радом нашла своје мјесто међу општинама са повољним пословним окружењем, за шта нам је уручен
Business Friendly Certifacatе (BFC).

Остале услуге за инвеститоре
Електронски регистри административних поступака са детаљним прегледом дозвола и лиценци које су потребне инвеститорима
у Републици Српској и БиХ. Корисни линкови за е-регистре на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине:
• Влада РС
www.regodobrenja.net
• Министарство спољне трговине и економских односа БиХ - Регистар административних поступака линк:
http://rap.mvteo.gov.ba/egfVwOdlukaJedinice.aspx
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Фискални и нефискални подстицаји на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине:
• Влада РС
http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=436&menuID=215&langid=3
• Министарство спољне трговине и економских односа БиХ
http://www.mvteo.gov.ba/izvjestaji_publikacije/izvjestaji/default.aspx?id=6176&langTag=bs-BA
• Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ (FIPA)
http://www.fipa.gov.ba/
Веб портал Владе РС, првенствeно намијењен постојећим и потенцијалним страним инвеститорима
http://www.investsrpska.net/

Приоритетни сектори

Пољопривреда

Повољни природни услови за развој пољопривреде (клима и земљиште), дугогодишње искуство и традиција у
пољопривредној производњи, вриједни и честити људи, утицали су да подручје општине Лакташи буде једно од
најразвијенијих пољопривредних подручја у Републици Српској.
Пољопривредно земљиште у општини простире се на преко 25 хиљада хектара. Од тога око 88% отпада на оранице, док
остатак чине воћњаци и ливаде. Незнатна је површина под виноградима са око 100.000 чокота винове лозе.
Када се, уз то, имају у виду повољна клима, традиција и чињеница да су две трећине домаћинстава у општини пољопривредна,
развој пољопривреде је и за будућност један од најбитнијих приоритета.

У протеклом периоду општина Лакташи је достигла висок ниво примарне пољопривредне производње, а пољопривредна
производња има учешће око 10% у укупном приходу општине.
Концептом свеобухватног развоја општине Лакташи желимо у наредном периоду створити услове за нове инвестиције у
области прехрамбене индустрије који би производе од примарних пољоривредних произвођача откупљивали и прерађивали
у производе са доданом вриједности чиме бисмо постигли већи степен финализације и обезбједили пласман за производе
примарних пољопривредних произвођача.

• Најзначајнија предузећа у области агробизниса су „Marbo” д.о.о. (производња „snack” производа), Месна индустрија
„Tulumović“ (производња меса и месних прерађевина) и „Golić” д.о.о. (трговина и дистрибуција репроматеријала у
пољопривреди).

Инвестирајте у Лакташе
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Металопрерада

• Сектор металопрераде заузима значајно мјесто у индустрији општине Лакташи.
• Значајан број запослених радника.
• Међу водећим индустријским гранама по оствареној добити.
• Производња по спецификацији и наруџби купаца.
• Висок квалитет испоручених производа.
• Постоји развијен ланац вриједности у сектору.
• Број предузећа у сектору 30.
Најзначајније компаније у сектору су:
• „Hidraulika flex“ д.о.о. – машинска обрада метала за аутоиндустрију, производња хидрауличних компоненти,
• „KIS-PRODUKT“ д.о.о. – проиводња медицинског, геријатријског, школског, канцеларијског и угоститељског намјештај од метала,
• „Vendom“ д.о.о. – производња контејнера и металних конструкција, услуге сјечења на ласеру и израде програма и цртежа
за сјечење, услуге савијања, пробијања и варења, све врсте топло и хладно ваљаног лима,
• „Technics programme engineering” – TPE d.o.o. - Машинска обрада метала глодањем и стругањем, израда високосложених
позиција,
• „Процесна опрема инжењеринг“ д.о.о. – производња прохромских (инокс) бојлера за домаћинство и хидрофорских посуда,
• „Tehnoservis” д.о.о. - Машинска обрада метала глодањем и стругањем, израда високосложених позиција.

Електро индустрија

• Електро индустрија је једна од водећих индустрија у општини.
• Број предузећа у сектору 12 (од тога три водећа у Републици Српској).
• Заузима значајно мјесто у извозу општине Лакташи.
• Производња за водеће свјетске компаније.
• Висок квалитет произведених и испоручених производа.
• Развијена технологија производње електро компоненти.
Најзначајније компаније у сектору су:
• „KOLEKTOR CCL“ д.о.о. – производња колектора за аутомобилску индустрију,
• „Mahle Electric Drives Bosnia“ д.о.о. – производња металних и електро дијелова и подсклопова за стартере, алтернаторе и
електро моторе,
• „Kaldera company“ д.о.о. – производња нисконапонских и средњенапонских постројења,
• „Cablex BH“ д.о.о. – производња кабловске конфекције и сетова за бијелу технику,
• „Беопласт“ д.о.о. – производња електоринсталационог програма.

Текстилна индустрија

• Пореске олакшице од Владе Републике Српске.
• Вјештине радне снаге у предењу, ткању и шивању.
• Број предузећа у сектору 8.
• Извозно орјентисана предузећа.
• Високо квалитетни производи по конкурентим цијенама.
Најзначајније компаније у сектору су:
• „Veteks“ – Производња кућног текстила (јастуци, јоргани, деке, постељине, стољњаци, крпе, пешкири...), услуге штепања на
вишеигловкама, производња полиестерске вате, силиконских куглица и филца,
• „Perper“ д.о.о. – производња мадраца и навлака за мадраце,
• „Carmen line“ д.о.о. – производња производа мушке и женске модне конфекције,
• „Lobby“ д.о.о. – производња трикотажних одјевних предмета,
• „Luna line“ д.о.о. – производња постељине од вуне,
• „Bella Seta” д.о.о. – производња женске модне конфекције по наруџби дизајнера.

Индустрија пластике и гуме

• Број предузећа у сектору 11.
• Уговорена продаја произведених производа.
• Развијена технологија производње компоненти.
Најзначајније компаније у сектору су:
• „Jaksche technology“ д.о.о. – производња хауба за аутоиндустрију,
• „Пештан“ д.о.о. – производња пластичних цијеви за воду,
• „Zorex trade“ д.о.о. – производња сифона и водокотлића.

12

Инвестирајте у Лакташе

Туризам
Општина Лакташи посједује природне ресурсе и капацитете за развој здравствено-рекреативног туризма.
• Бање Лакташи и Слатина са термоминералном водом посједују вишедеценијску туристичку традицију у лијечењу
реуматских обољења, болести срца, очију и крвотока. Хотели у њиховом окружењу, са базенима, љековитим купкама и
свим потребним садржајима за лијечење, пружају услуге за здравствено-рекреативни туризам.
Бањска љечилишта представљају значајан развојни потенцијал за изградњу и проширење постојећих здравствених и
спортско рекреативних комплекса.

Потенцијали у сектору туризма доприносе одрживом економском развоју општине.
• Од бројних археолошких налазишта, које је бурна историја општине оставила у културно-историјско насљеђе, вриједно
је погледати остатке некропола стећака на локалитету „Осоје“ и „Цркву брвнару“ из XVIII вјека код Слатине, као и остатке
некадашњих римских терми на локалитету „Зидине“ у Лакташима.
• Развој и заштита археолошког налазишта - рановизантијског утврђења „Балкис“ у селу Горњи Бакинци, као занимљиве
историјске локације, представља битан туристички пројекат.
На подручју општине Лакташи постоје бројна мјеста за одмор, шетњу и друге облике рекреације. Овдје можете пливати,
јахати, пецати, пјешачити, возити бицикл, летјети, или чак скочити из авиона - падобраном наравно.

Општина Лакташи представља угодан амбијент са богатим културним и спортским животом. Општина организује разне
програме, галеријске поставке, позоришне представе, концерте и друге манифестације. Поред бројних спортских објеката
од недавно је на располагању и мултифункционална, модерна, савремено опремљена спортска дворана. Преко 30
спортских клубова остварује запажене резултате у рукомету, борилачким вјештинама, кошарци, фудбалу, одбојци и куглању.
Становници општине Лакташи имају угодан амбијент за квалитетан начин живота.

Инвестирајте у Лакташе
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Најзначајнији пословни субјекти у општини Лакташи
Пословни субјекат

„Integral Inženjering“ a.d.
„Niskogradnja“ d.o.o.

„Marbo“ d.o.o.
„Kolektor Bosna“
d.o.o.
„Kaldera company“
d.o.o.
„Mahle Electric
Drives Bosnia“ d.o.o.
„DUKAT“ d.o.o.
„DARKO Komerc“ d.o.o.

„Cablex“ d.o.o.
„Jaksche
Technology“ d.o.o.
14
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Дјелатност

Број запослених

Значај за општину

Изградња објеката
нискоградње

507

Остварује највећи
укупан приход

Изградња објеката
нискоградње

343

Запошљава највише
радне снаге

Прерада и
конзервисање
кромпира

186

Значајан и
регионално
препознатљив
произвођач „snack“
производа

Производња
трансформатора,
електричних мотора
и генератора

478

Највећи извозник

Производња уређаја
за дистрибуцију и
контролу електричне
енергије

164

Значајан произвођач,
препознатљив на
тржишту
електроиндустрије

Производња електро
покретача,
алтернатора,
електрични погон и
механички системи

199

Један од највећих
извозника

Трговина на велико
млијеком,
млијечним
производима,
јајима, јестивим
уљима, мастима

308

Значајан и
регионално
препознатљив ренд

Пољопривредна
производња
(ратарске културе,
пшеница и кукуруз)

24

Највећи произвођач
житарица, остварује
значајан укупан
приход

Производња и
продаја кабловске
конфекције

324

Један од највећих
инвенститора

Главни производ хаубе за ауто
индустрију.
Производња плоча,
цијеви и профила од
пластичних маса

94

Један од највећих
извозника

Инвестирајте у Лакташе
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Општинa
Лакташи

Мјесто добрих идеја - корак испред других у
предузетништву, производњи хране и очувању здравља
Ovaj info-materijal je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog info-materijala je isključiva odgovornost opštine Prnjavor, i ni
u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.
Izrada ovog info-materijala je podržana kroz Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal, kojeg
finansiraju Evropska unija i Vlada Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

