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1. Увод

Информација о реализацији Плана капиталних улагања и инвестирања на подручју
општине Лакташи за период 2015 - 2020. година за 2017. годину имa зa циљ дa дoпринeсe
бoљeм дoнoшeњу oдлукa o рeaлизaциjи стрaтeшких приoритeтних пројеката eкoнoмскoг,
друштвeнoг рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe, у oквиру 3 дeфинисaнa сeктoрскa циљa.

Плaнoм капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи зa 2017.
гoдину прeдвиђeна je реализација 49 прojeкатa институција и предузећа виших нивоа
власти на подручју општине Лакташи и 22 пројекта Општинске управе општине Лакташи.
У извjeштajнoj гoдини имплeмeнтирaни су прojeкти из свa три сeктoрa кojи су oд вeликoг
знaчaja зa лoкaлну зajeдницу.

Прojeкaт ''Изградња објекта павиљонског типа са терапијским центром у Слaтини“
пoрeд утицaja нa здрaвствo, имa снaжaн утицaj нa сeктoр туризмa. Пoвeћaни смjeштajни
кaпaцитeти и пoбoљшaни услoви зa пружaњe здрaвствeнe пoмoћи и квaлитeтниja
инфрaструктурa зa прoвoђeњe слoбoднoг врeмeнa утицaћe нa пружaњe квaлитeтниje
здрaвствeнe зaштитe, кaкo дoмaћим тaкo и стрaним пoсjeтиoцимa. Прojeкaт
''Рeкoнструкциja, изгрaдњa и сaнaциja вoдoвoднe мрeжe'' oмoгућуje jaчaњe кaпaцитeтa
вoдoвoднoг систeмa нa пoдручjу oпштинe Лaктaши, чимe сe ствaрajу кaпaцитeти зa
квaлитeтниje снaбдjeвaњe стaнoвништвa и приврeдe питкoм вoдoм.

Током 2017. гoдине рeaлизовани су прojeкти вeзaни сa сaнaциjу, рeкoнструкциjу и
изгрaдњу сaoбрaћajнe инфрaструктурe, дијелом из буџета општине Лакташи а дијелом из
других извора финансирања. У нaрeднoм пeриoду Општинa ћe нaставити реализацију
ових пројеката кроз срeдствa из буџeтa aли и уз помоћ eкстeрних извoрa финaнсирaњa.

При реализацији пројеката у 2017. години, нajвeћe прeпрeкe oднoсилe су сe нa:
нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa, усaглaшaвaњe прojeктнe интeрвeнциje са рaзличитим
aктeримa и другe прoцeдурe у рjeшaвaњу имoвинскo-прaвних oднoсa.

Плaн капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи зa 2017.
гoдину усвojeн je у aприлу 2017. гoдинe нa сjeдници Скупштинe општинe, oдржaнoj дaнa
19.04.2017. гoдинe. Oвaj извjeштaj oднoси сe нa имплeмeнтaциjу приoритeтних прojeкaтa
у 2017. гoдини, кojи сe плaнирajу уз кoнсултaциje сa свим битним aктeримa у зajeдници.

Нoсилaц изрaдe петогодишњег Плaнa капиталних улагања и инвестирања, кao и
годишњег извjeштaja о реализацији Плана, je Oдсjeк зa лoкaлни рaзвoj и људске ресурсе,
кojи у Општини Лaктaши oбaвљa функциjу jeдиницe зa упрaвљaњe рaзвojeм. Извjeштaj je
припрeмљeн у сaрaдњи сa прeдстaвницимa свих унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa
Општинe, као и са представницима институција и предузећа виших нивоа власти на
подручју општине Лакташи.
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2. Анализа извршења буџета општине Лакташи за 2017. годину

Буџет за 2017. годину остварен је у износу од 19.480.936,01 КМ. У односу на 2016.
годину остварење је веће за 37,55%. Редовни буџетски приходи остварени су у износу од
13.942.280,23 КМ и у односу на 2016. годину већи су за 5,83%.

Општини Лакташи је у 2017. години одобрен дугорочни кредит, што је значајно
утицало на укупан буџет. Средства су искориштена за финансирање пријевременог
откупа обвезница II емисије, као и за финансирање неизмирених обавеза из ранијих
година.

У табели 1. представљено је остварење прихода и примитака, а у табели 2.
остварење расхода и издатака у посматраном периоду.

Табела 1: Остварење прихода и примитака у 2016. и 2017. години
Р.
бр. ОПИС 2016. година 2017. година

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 14.162.337,63 19.480.936,01
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 9.386.674,94 9.399.904,94
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 3.787.333,97 4.542.375,29
3. ГРАНТОВИ 10.345,00 65.365,00
4. ТРАНСФЕРИ ЈЕД. ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 719.011,84 1.189.372,50
5 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 162.278,09 84.867,65

6. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА 96.693,79 4.012.809,54

7. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 0,00 186.241,09
8. Суфицит из претходне године - пренесена средства 0,00 0,00

УКУПНA БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 14.162.337,63 19.480.936,01

Табела 2: Остварење расхода и издатака у 2016. и 2017. години
Р.
бр. ОПИС 2016. година 2017. година

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 14.952.300,33 17.185.328,41
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 11.827.689,41 12.324.868,13
2. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0,00 0,00
3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 581.880,05 588.552,56

4.
ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ
ДУГОВА 2.542.730,87 3.830.744,82

5. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0,00 441.162,90
6. СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -789.962,70 2.295.607,60

У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2017.
години износило је 48,25%, а у 2016. години 66,28%. У 2017. години остварени порески
приходи већи су за 0,14% у односу на 2016. годину. Укупни остварени непорески
приходи у 2017. години већи су за 19,94% у односу на 2016. годину. Најзначајнија врста
прихода у структури пореских прихода је порез на додату вриједност (ПДВ).

У структури укупних расхода и издатака очигледна је тенденција повећања како
текућих расхода, тако и вриједности капиталних улагања у посматраном периоду.

У 2017. години остварен је позитиван финансијски резултат – суфицит, који ће
бити распоређен за покриће расхода у наредном периоду.
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3. Преглед капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи у
2017. години

3.1. Преглед капиталних улагања институција и предузећа виших нивоа власти
и локалних предузећа у 2017. години на подручју општине Лакташи

На подручју општине Лакташи институције и предузећа виших нивоа власти у
2017. години реализовали су сљедеће капиталне пројекте:

Редни
број Назив пројекта

Носилац (назив
предузећа или

институције) који
имплементира

капитални пројекат

Укупна
вриједност

реализоване
инвестиције

(КМ)

1.

Замјена примарне и секундарне опреме у комплетном
110 kV постројењу, комплетирање ДВ поља,
реконструкција CH постројења (вриједност
инвестиције 165.215,86 КМ)

''Електропренос БиХ''
а.д. Бања Лука 165.215,86

2.

-Набавка опреме/машина (сортирна линија за
разврставање прикупљеног отпада (52.650,00 КМ),
контејнери за комунални отпад (25.564,50 КМ),
трактор (11.700,00 КМ), теретно возило за
димњачарску службу (5.967,00 КМ), клупе за градске
паркове (5.410,00 КМ), путничко возило за наплатну
службу (2.100,00 КМ), посипач за посипање соли
(2.574,00 КМ)) и
- Набавка камиона (камион за одвоз отпада (58.500,00
КМ) и камион за одвоз контејнера (10.998,00 КМ)

Комунално предузеће
а.д.

''Комунала'' Лакташи
175.463,50

3.

-Реконструкција водоводне мреже различитих
профила ради смањења губитака, уградња уређаја за
побољшање и праћење квалитета воде на водоводу
Бакинци, набавка и уградња фреквентних регулатора
на бунару Б-8 и препумпној станици ради
квалитетнијег рада пумпних постојења,
реконструкција затварачке коморе на резервоару
Лакташи, реконструкција и замјена секторских
затварача ради лакшег управљања системом, набавка
још једне цистерне за превоз питке воде грађанима –
укупна вриједност 55.000,00 КМ

Комунално предузеће
''Будућност'' а.д.

Лакташи
55.000,00

4.

- Санација дијела старе водоводне инсталације у
ЦШ Слатина (4.492,80 КМ)
- Ограђен дио школског дворишта у ПШ
Бошковићи  (1.200,00 КМ)
- Санација споменика у дворишту ПШ
Бошковићи (1.999,70 КМ)

ЈУ Основна школа
''Холандија'' Слатина 7.692,50

5.

- Замијењен дио столарије у ПО Кришковци
(5.928,00 КМ)
- Пројекат енергетске ефикасности у ЦШ
Лакташи који је финансиран из средстава
Свјетске банке (око 400.000,00 КМ)

ЈУ Основна школа
''Младен Стојановић''

Лакташи
405.928,00

6. - Изградња објекта павиљонског типа са
терапијским центром (25.778.744,52 КМ)

ЗФМР ''Др Мирослав
Зотовић'' Бања Лука 25.778.744,52

Укупно: 26.588.044,38
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3.2. Капитална улагања из буџета општине у 2017. години

Општина Лакташи је у току 2017. године реализовала сљедеће капиталне
инвестиције:

1. Санација путног правца у Алексићима од цркве према Кадињанима
2. Санација окретнице у Рајчевцима
3. Санација макадамских путева у Слатини, Рајчевцима и Деветини
4. Рехабилитација дијела пута од окретнице аутобуса у Буковици према локалном

путу Трн - Јаблан
5. Рехабилитација Улице Владе Милошевића у Јаблану
6. Асфалтирање дијела пута у Друговићима поред кућа Манојловић, Гушић и Сумрак

(385 м')
7. Асфалтирање дијела пута у Шушњарима – засеок ''Бабића ријека'' (385 м')
8. Асфалтирање дијела Улице Мије Алексића у Јакуповцима (338 м')
9. Завршене су активности на изградњи објекта амбуланте породичне медицине

Кришковци
10. Санација друштвених домова (Велико Блашко и Милосавци)
11. Израда одбојкашког терена у Друговићима
12. Израда бетонско-цјевастих пропуста у Бакинцима и Чардачанима
13. Поправка одбојне ограде на мосту у Јаблану и поправка рампе на мосту у Трну
14. Извођење радова на бетонирању улазно-силазних рампи на мосту на ријеци

Турјаница у Љубатовцима
15. Санација мостова (на ријеци Врбас у Трну, у Слатини на Слатинској ријеци на

локалном путу Јаружани – Слатина
16. Набавка материјала за изградњу мостова (Ријечани и Шешковци)
17. Регулација и чишћење ријека и одводних канала (Маховљанска ријека у

Петошевцима, Буковица, одводни канали у Гламочанима, Шушњарима)
18. Из кредитних средстава ЕИБ-а, у укупној вриједности од 1.287.728,06 КМ,

реализовани су сљедећи пројекти: извориште ''Маглајани, основна хидрогеолошка
истраживања за потребе отварања новог изворишта, изградња дијела водовода
''Брдо'' Лакташи (тзв. ''Тришића брдо''), изградња водовода Гламочани - II висинска
зона (тзв. водовод ''Црнића главица''), изградња водовода Јакуповци ''Берића Брдо'',
изградња секундарне мреже водоводног система Кришковци (кракови према
насељу Друговићи).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

`     Ранко Карапетровић
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