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План капиталних улагања и инвестирања
на подручју општине Лакташи за 2017. годину
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1. Увод

Општина Лакташи усвојила је План капиталних улагања и инвестирања за период
2015-2020. године у мajу 2015. гoдинe и у обавези је исти ажурити на годишњој основи
(када се додају и нови пројекти или се коригује динамика финансирања постојећих
пројеката).

Процес израде Плана капиталних (јавних) улагања и инвестирања подразумијева
интензивну комуникацију са кључним актерима унутар локалне заједнице али и са
вишим нивоима власти, а самим тим и са грађанима преко њихових политичких али и
интересних представника. Процес израде Плана прати процес израде планских
докумената на нивоу Републике и Општине.

С обзиром на ограничене износе буџетских средстава, План капиталних улагања и
инвестирања се фокусира на приоритетне пројекте, односно на обезбјеђење
финансирања (буџетског и ванбуџетског) за такве пројекте. Јавне капиталне
инвестиције остварују јавне интересе, те доприносе бољем и уређенијем животном
окружењу,  пружању нових или побољшању постојећих услуга становницима,  те је
Општина Лакташи закључила да се израдом Плана капиталних инвестиција средства и
ресурси успјешније фокусирају на приоритетне пројекте, који ће задовољити исказане
интересе грађана.

Носилац израде Годишњег плана капиталних улагања и инвестирања је Одсјек за
локални економски развој који у Општини прати и спровођења Плана капиталних
(јавних) улагања и инвестирања за период 2015-2020. године, те реализацију других
стратешких докумената и о истима благовремено извјештава Скупштину општине.
Израда Годишњег плана капиталних улагања представљена је на сједници Савјета за
привреду и запошљавање општине Лакташи, те су се на тај начин представници
реалног сектора имали прилику упознати са истим и дати своје приједлоге и сугестије
прије финалног приједлога Скупштини општине.



2

2. Анализа буџета за 2016. годину и пројекције буџета општине Лакташи за
2017. годину

План буџета за 2017. годину мањи је за 700.000,00 КМ у односу на план за 2016.
годину (15.700.000,00 КМ), због мањег остварења прихода у 2016. години. У односу на
план за 2016. годину, буџет је мањи за 4,46% а редовни буџетски приходи су смањени
за 3,81%.

Општина Лакташи кредитно се задужила за 4.000.000,00 КМ на период од осам
година са грејс периодом од двије године, по каматној стопи од 3,55 одсто. Средства ће
у оквиру расхода бити кориштена за финансирање пријевременог откупа обвезница II
емисије, као и за финансирање неизмирених обавеза из ранијих година.

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

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 15.700.000,00 15.000.000,00
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 9.533.500,00 9.236.500,00

1.1. Порези на доходак 0,00 2.000,00
1.2. Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности 1.517.500,00 1.472.500,00
1.3. Порези на имовину 1.355.000,00 1.227.000,00
1.4. Порез на промет производа и услуга 51.000,00 25.000,00
1.5. ПДВ - индиректни порези 6.600.000,00 6.500.000,00
1.6. Остали порески приходи 10.000,00 10.000,00
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 4.597.600,00 4.356.400,00

2.1. Приход од имовине 631.500,00 431.500,00
2.2. Таксе и накнаде по разним основама 3.124.750,00 3.043.700,00
2.3. Приходи од пружања јавних услуга 200.000,00 180.000,00
2.4. Властити приходи буџетских корисника 609.500,00 678.710,00
2.5. Новчане казне 8.000,00 8.000,00
2.6. Остали непорески приходи 23.850,00 14.490,00
3. ГРАНТОВИ 90.000,00 65.000,00
4. ТРАНСФЕРИ ЈЕД. ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 673.800,00 699.000,00
5 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 300.000,00 200.000,00

6. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНС. ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА 184.500,00 170.000,00

7. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 320.600,00 273.100,00
8. Суфицит из претходне године -пренесена средства 0,00 0,00

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 15.700.000 15.000.000,00

Табела 2: Кретање расхода и издатака у 2016. и 2017. години

Р.
бр. ОПИС 2016. година 2017. година

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 15.700.000,00 15.000.000,00
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 12.273.065,00 11.875.363,00

1.1. Расходи за лична примања запослених 5.156.500,00 5.024.230,00

1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 3.237.610,00 2.922.923,00
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1.3. Расходи финансирања и други финан. трошкови 299.235,00 247.995,00
1.4. Субвенције 158.500,00 112.715,00
1.5 Грантови – текући и капитални 1.274.320,00 1.228.400,00
1.6. Текуће дознаке које се исплаћују из буџета 2.116.900,00 2.089.100,00
1.7. Расходи по судским рјешењима 30.000,00 250.000,00
2. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 50.000,00 100.000,00
3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 562.400,00 719.822,00

3.1. Издаци за изградњу зграда и објеката 200.000,00 371.122,00

3.2.
Издаци за инвест. Одржавање,реконстр. и адаптацију зграда и
објеката 44.500,00 19.500,00

3.3. Издаци за набавку постојења и опреме 76.500,00 73.500,00
3.4. Издаци за инвестиционо одржавање опреме 3.000,00 3.000,00
3.5. Издаци за нематеријалну производну имовину 130.900,00 104.200,00
3.6. Издаци за прибављање земљишта 60.000,00 90.000,00
3.7. Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 12.000,00 12.000,00
3.8. Издаци за нематеријалну непроизв. имовину 2.000,00 2.000,00
3.9. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 33.500,00 44.500,00

4.
ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ
ДУГОВА 2.613.035,00 2.103.315,00

5. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 201.500,00 201.500,00
6. СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 0,00 0,00

У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2016.
години износило је 60,72%, а у 2017. години 61,58%, при чему је примјетан пораст
пореских прихода. Учешће непореских прихода у структури укупних прихода је
смањено и то са 29,68% у 2016. години на 29,04% у 2017. години. Најзначајнија врста
прихода у структури пореских прихода је порез на додату вриједност (ПДВ).

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

Буџетски приходи и примици у 2017. години имају опадајући тренд, како због
смањења пореских, тако и не пореских прихода.

У складу са Законом о порезу на непокретности усвојена је Одлука о висини
вриједности непокретности по зонама на територији општине Лакташи гдје је смањена
цијена по зонама, што је узроковало и смањење прихода по том основу. Непорески
приходи су смањени за 5,25%, првенствено због прихода од земљишне ренте и накнаде
за уређење грађевинског земљишта, на које утиче легализација објеката (са
погодностима дефинисаним законским и подзаконским прописима).

У 2016. години остварен је негативан финансијски резултат – дефицит, који ће се
покрити из прихода у наредном периоду. Разлози дефицита су мање остварење прихода
у односу на планирани износ и већи издаци за отплату дугова којима су финансирани
капитални расходи у претходном периоду.
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3. Преглед капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи
у 2016. години

3.1. Преглед капиталних улагања институција и предузећа виших нивоа
власти и локалних предузећа у 2016. години на подручју општине Лакташи

На подручју општине Лакташи институције и предузећа виших нивоа власти у
2016. години реализовали су сљедеће капиталне пројекте:

Редни
број Назив пројекта

Носилац (назив предузећа
или институције) који

имплементира капитални
пројекат

1.
· Изградња обалоутврда на локалитет „Велико

блашко и Отока“ (вриједност 3.684.807,90КМ без
ПДВ-а)

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“
Бијељина

2. · Изградња аутопута Лакташи – Прњавор
(досадашња вриједност 39,8 милиона евра)

ЈП „Аутопутеви Републике
Српске“

3.

· Изградња нове трансформаторске станице с
прикључним далеководима ТС 110/20 kV Лакташи
2 (вриједност инвестиције 3.537.447,94 КМ)

· Набавка примарне и секундарне опреме за потребе
замјене постојеће опреме и комплетирање
далеководних поља у ТС 110/20 kV Лакташи 1
(вриједност инвестиције 151.645,00 КМ)

„Електропренос БиХ“ а.д.
Бања Лука

4.

· Набавка опреме /  машина (ПВЦ канте за
комунални отпад од 120 литара (263.250,00 КМ),
преса за рециклажни отпад (70.200,00 КМ),
расхладна комора за градско гробље (13.689,00
КМ), посипач за посипање соли за камион
(3.978,00 КМ) и трактор (596,70 КМ), димњачарска
опрема (3.627,00 КМ), агрегат за електричну
енергију (1.299,92 КМ), машина за прање возила
(1.638,00 КМ), новогодишња расвјета (8.775,00
КМ)) и

· камиона (два камиона за одвоз отпада (116.883,00
КМ) и камион путар (16.321,50 КМ)) - укупна
вриједност 500.258,12 КМ

Комунално предузеће А.Д.
„Комуналац“ Лакташи

5.

· Реконструкција водоводне мреже (25.500,00 КМ),
набавка пумпног агрегата (23.000,00 КМ), набавка
теретних и путничких возила (39.000,00 КМ),
изградња надстрешнице (5.000,00 КМ)

· Реконструкција пумпне станице у насељу Велико
Блашко (6.000,00 КМ) и Шушњара (3.500,00КМ),
ремонт хидрауличних пумпи (7.000,00 КМ) –
укупно 109.000,00 КМ

Комунално предузеће
„Будућност“ А.Д. Лакташи

6.

· Санација дијела крова (3.000,00 КМ)
· Набавка пећи за гријање (19.188,00 КМ)
· Изградња игралишта „Одбојка на пијеску“

(5.999,95 КМ)
· Замјена осам врата (4.000,00 КМ)
· Замјена унутрашње столарије у ПШ

Бошковићи (11.000,00 КМ)

Основна школа
„Холандија“ Слатина
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3.2. Капитална улагања из буџета општине у 2016. години

Општин Лакташи је у току 2016. године реализовала следеће капиталне
инвестиције:

1. Изградња резервоара у Чардачанима
2. Санација локалног пута на подручју МЗ Маглајани (санација путног правца

Косјерово – Лакташи-Кукуље звани “Канал” – скретање од магистралног пута
Бања Лука - Градишка, кроз Лакташе, Петошевце, Маглајане и Косјерово до
границе насељеног мјеста Кукуље (12,30 km))

3. Санација локалних путева на подручју МЗ Чардачани (санација путног правца
Милошевци-Чардачани од пута који повезује “Канал” са Милосавцима до
спајања са путем који се одваја од магистралног пута Клашнице - Прњавор у
Великом Блашку и иде до Чардачана (2,80  km)  и путног правца Лакташи -
Милосавци од пута Лакташи - Кукуље звани “Канал” преко моста на ријеци
Врбас кроз Милошевце до пута Друговићи - Стари Мартинац у Милосавцима
(4,60 km))

4. Санација локалног пута на подручју МЗ Кришковци (санација путног правца –
Кришковци – Друговићи-Стари Мартинац од магистралног пута Клашнице -
Прњавор до границе насељених мјеста Шешковци и Стари Мартинац (14,90 km))

5. Санација путног правца Бошковићи - Рајчевци од магистралног пута Клашнице-
Прњавор до окретнице аутобуса у Рајчевцима на подручју МЗ Алексићи - 12,20
km

6. Санација локалних путева и улица на подручју МЗ Трн
7. Рехабилитација улице 23. Април у МЗ Трн – 1,13 km
8. Санација локалног пута на подручју МЗ Јаружани (путни правац Јаружани –

Ћетојевићи од пута Велико Блашко – Слатина, кроз Јаружане до Ћетојевића –
поред окретнице аутобуса до краја асфалта (7,00 km))

9. Санација локалних путева на подручју МЗ Друговићи (санација путног правца
Друговићи – од магистралног пута Клашнице - Прњавор поред цркве у
Друговићима до краја асфалта (2,20 km) и путног правца Кољани – од
магистралног пута Клашнице -  Прњавор кроз Друговиће и Кољане до краја
асфалта (2,50 km))

10. Санација локалних и некатегорисаних путева на подручју МЗ Слатина
11. Започети радови на изградњи амбуланте у Кришковцима
12. Асфалтирање путног правца у Јаружанима према сеоском гробљу и Ђурићa

пилани (345 m) и Улица Стевана Мокрањца (422,81 m) и Змај Јовина (44 m) у
Трну

13. Рехабилитација путног правца Бошковићи – Алексићи у дужини од 1.700 m
14. Набавка опреме за хидро станицу у пумпној станици (типа бустер) у Довићима
15. Санација друштвених домова (Маховљани, Чардачани, Петошевци, Јаблан,

Деветина, Милосавци, Шешковци)
16. Регулација и чишћење ријека и водотока (Велика Ријека у Ријечанима, Црквена у

Милошевцима, Ступчевица у Трну и Старача).
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4. План капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи у
2017. години

4.1. План капиталних инвестиција институција и предузећа виших нивоа
власти и локалних предузећа на подручју општине Лакташи у 2017. години

У текућој, 2017. годнини, на подручју општине Лакташи институције и
предузећа виших нивоа власти имају у плану да реализују сљедеће капиталне пројекте:

Редни
број Назив пројекта

Носилац (назив предузећа
или институције) који

имплементира капитални
пројекат

1. · Санација ушћа ријеке Турјанице у ријеку Врбас
(вриједност 50.000,00 КМ)

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“
Бијељина

2.

· Изградња и опремање наплатних станица на
аутопуту Е661  Градишка –  Бања Лука  и то у
Чатрњи, Новој Тополи и александровцу (планирана
укупна вријендост је око пет милиона КМ);

· Изградња и успостављање система за контролу и
управљање саобраћајем на аутопуту Градишка –
Бања Лука (планирана вриједност инвестиције је
14,5 милиона КМ).

ЈП „Аутопутеви Републике
Српске“

3.

· Проширење инфраструктуре аеродрома:
а) изградња карго објекта површине 900 m² –
вриједност 1.200.000,00 КМ,
б) проширење путничког терминала за 400 m² –
вриједност 450.000,00 КМ и

· Изградња Мастерплана и Просторног плана
подручја посебне намјене – вриједност 450.000,00
КМ

„Аеродроми РС“ а.д.

4.

· Набавка примарне и секундарне опреме за потребе
замјене постојеће опреме и комплетирање
далеководних поља у ТС 110/20 kV Лакташи

· Планирана је уградња опреме са извођењем
припадајућих грађевинских и електромонтажних
радова (планирана вриједност инвестиције је
1.748.276,00 КМ).

„Електропренос БиХ“ а.д.
Бања Лука

5.
· Изградња 1.000 м2 паркинг простора у јужном

дијелу школског дворишта (планирана вриједност
инвестиције је око 30.000,00 КМ)

Основна школа
„Десанка Максимовић“ Трн

6.

· Довршетак обнове столарије у подручној школи у
Кришковцима (процјењена вриједност је 50.000,00
КМ)

· Мјере енергетске ефикасности (процјењена
вриједност је 481.000.00 КМ)

· Пећ за централно гријање у подручној школи у
Кришковцима (процјењена вриједност 25.000,00
КМ)

Основна школа
„Младен Стојановић“

Лакташи

7.

Набавка:
· опреме / машина (сортирна линија, надстрешница за

сортирање отпада, мулчер за трактор, посипач за
посипање соли за трактор, грн за снијег) и

· камиона (камион за одвоз отпада, камион за овоз

Комунално предузеће А.Д.
„Комуналац“ Лакташи
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контејнера, трантор, путничко возило за наплатну
службу) – планирана вриједност инвестиције
230.000,00 КМ

8.

· Набавка опреме за детекцију кварова и опреме за
увођење пројекта ГИС-а, набавка возила – феклана
цистерна са пумпом високог притиска (процјењена
вриједност 100-350.000,00 КМ);

· Замјена минимално 500 водомјера (процјењена
вриједност 30.000,00 КМ),

· реконструкција водоводне мреже (процјењена
вриједност 10-20.000,00 КМ),

· уградња фреквентних регулатора на пумпним
агрегатима (процјењена вриједност 13.000,00 КМ),

· набавка половних путничких аутомобила
(процјењена вриједност до 20.000,00 КМ)

Комунално предузеће
„Будућност“ А.Д. Лакташи

9.

Средње напонска мрежа:
· Прикључни ДВ и СТС 160 kVA   "  29.  Новембар  "

Трн
· Спојни 20 kV вод који спаја 20 kV ДВ Трн и 20 kV

ДВ Слатина
· Спојни 20 kV вод који спаја 20 kV ДВ Шушњари и

20 kV Јаблан Аутопут
· Спојни 20  kV  вод за спајање дијела извода Којин

Хан из ТС 110/20/10 kV Прњавор на извод
Милошевци из ТС 110/20 kV Лакташи

· Замјена дотрајалог 20 kV кабловског вода TС 110/20
kV до ТС "Чајавец "

· ДВ 20 kV "Александровац"
· ДВ 20 kV "Шушњари"
· ДВ 20 kV "Ћетојевићи"
· ДВ 20 kV "Ријечани"
· ДВ 20 kV "Деветина"
· ДВ 20 kV "Трн" Лакташи
· ДВ 20 kV "Нискоградња"
· ДВ 20 kV "Чајавец"
Процјењена инвестиција у средње напонску мрежу
износи 440.000,00 КМ

Ниско напонска мрежа:
· ННМ ТП " Клепала " Слатина
· ННМ ТП  " Ријечани III  " Ријечани
· ННМ ТП " Бошковићи 2 " Бошковићи
· АСТС "Вуковићи Слатина"
· ЖСТС "Водовод Шушњари"
· ТС "Романовци 3"
· ЖСТС "Љубатовци 1"
· ТС "Циглана"
· ЖСТС "Косјерово луг"
· ЖСТС "Јекићи"
· ЖСТС "Г.Шушњари Рачићи"
· ЖСТС "Бакинци Центар"
· ЖСТС "Бојићи"
· ЖСТС "Петошевци Бошњаци"

ЗП „Електрокрајина“ а.д.
Бањалука
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Процјењена инвестиција у ниско напонску мрежу
износи 470.000,00 КМ.

10.

· Изградња асфалтно – бетонског игралишта у
Бошковићима (процјењена вриједност око 40.000,00
КМ)

· Санација школе у Друговићима (процјењена
вриједност око 80.000,00 КМ)

· Санација мокрих чворова у Слатини (процјењена
вриједност око 60.000,00 КМ)

Основна школа
„Холандија“ Слатина

11. Завршетак радова на изградњи комплекса бањској
љечилишта, смештајних и терапеутских капацитета

Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију

„Др Мирослав Зотовић“

4.2. План капиталних улагања и инвестирања за 2017. годину

Приоритетни пројекти 2017. године су разврстани по секторима и приказани у
табелама  и то:

Пројекти у сектору друштвеног развоја

Р.бр. Назив пројекта Укупна вриједност пројекта (KM)

1. Изградња амбуланте породичне медицине у
Кришковцима 310.000,00

2. Изградња и опремање дјечијих игралишта 3.000,00

3. Санација и изградња друштвених домова и
мокрих чворома у основној школи у Лакташима

10.029,00
(вриједност пројекта 27.029,00, учешће

УНДП-а 17.000,00)

4. Санација друштвеног дома у Алексићима
9.852,15

(вриједност пројекта 26.852,15, учешће
УНДП-а 17.000,00)

5. Развој спортске инфраструктуре Клашнице
12.949,15

(вриједност пројекта 29.949,15, учешће
УНДП-а 17.000,00)

6. Развој спортске инфраструктуре Чардачани
9.385,80

(вриједност пројекта 26.385,80, учешће
УНДП-а 17.000,00)

7. Изградња ватрогасног дома у Трну 650.000,00

8. Санација котлова на мазут и/или изградња
топлане на биомасу у складу са СЕАП-ом 70.000,00

9. Друга фаза пројекта јачање улоге Мјесних
заједница који финансира УНДП 30.000,00

Укупно 1.095.187,10
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Пројекти у сектору водопривреда и водна инфраструктура

Р.бр. Назив пројекта Предвиђено финансирање из буџета
(KM)

1. Изградња 950m водовода Ријечани 12.000,00

2. Секундарна мрежа водоводног система
Кришковци – кракови према насељу Друговићи

3. Извориште Маглајани
4. Водовод „Брдо Лакташи“ тзв. Тришића брдо

5. Водовод Гламочани II висинска зона тзв. Водовод
Црнића Главица 1.802.050,00

6. Водовод Јакуповци (Берића Брдо) – Лакташи
7. Хидрогеолошка истраживања – Велико Блашко

8.

Чишћење одводних канала у Кобатовцима и
Крнетама, Јакуповцима, Бошковићима,
Алексићима и Љубатовцима, Гламочанима,
Шушњарима

80.000,00
(могућност финансирања из пројекта
УНДП-а „Интегрисање климатских
промјена и управљање ризицима од

поплава у сливу Врбаса“ поредс средстава
из водопривредних наканада из буџета)

9.
Чишћење ријеке Вукешнице у Ћетојевићима,
Маховљанске ријеке у Петошевцима, Слатинске
ријеке у Јаружанима и Великом Блашку

81.000,00
(могућност финансирања из пројекта
УНДП-а „Интегрисање климатских
промјена и управљање ризицима од

поплава у сливу Врбаса“ поредс средстава
из водопривредних наканада из буџета)

10. Уређење Ступчевице
13.000,00

(вриједност пројекта је 60.000,00, учешће
УНДП ЛИР пројекта са 43.000,00)

Укупно 1.988.050,00

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и јавна расвјета

Р.бр. Назив пројекта Предвиђено финансирање из буџета
(KM)

1.

Санација локалног пута на подручју МЗ
Кришковци (радови)
санација путног правца – Кришковци –
Друговићи – Стари Мартинац од магистралног
пута Клашнице – Прњавор до границе насељених
мјеста Шешковци и Стари Мартинац (14,90 km) и
изградња других приступних путева

 (у склопу санације приступних путева
ауто-путу)

2. Асфалтирање путева на подручју општине 100.000,00

3. Санација макадамских некатегорисаних путева 52.000,00

4. Асфалтирање путног правца на подручју МЗ
Александорвац

3.402,50
(вриједност пројекта 20.402,50, учешће

УНДП-а 17.000,00)
Укупно 155.402,50
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Пројекти из плана економског развоја

Р.бр. Назив пројекта Предвиђено финансирање из буџета
(KM)

1. Регионална пословна зона – агробизнис парк
Александровац – регулациони план 4.000,00

2. Унапређење услуга Општинске управе општине
Лакташи – информационе технологије 50.000,00

Укупно 54.000,00

Укупне капиталне инвестиције за 2017. годину износе 3.292.639,60 КМ.

Збирни преглед по секторима

Назив пројекта Предвиђено финансирање из буџета (KM)
Пројекти у сектору друштвеног развоја 1.095.187,10
Пројекти из плана економског развоја 54.000,00

Пројекти у сектору водопривреда и водна
инфраструктура 155.402,50

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и
јавна расвјета 1.988.050,00

Укупно 3.292.639,60

Обрађивач: Предлагач:
Одсјек за локални економски развој Начелник општине
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