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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 да исти ажурира 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 Акционог плана капиталних улагања и
инвестирања средства и ресурси успјешније фокусирају на приоритетне пројекте, који
ће задовољити исказане интересе грађана.

Носилац израде годишњег Акционог плана капиталних улагања и инвестирања је
Одсјек за локални развој и људске ресурсе, који у Општинској управи прати и
спровођење Плана капиталних улагања и инвестирања за период 2015-2020. година, те
реализацију других стратешких докумената и о истима благовремено извјештава
Скупштину општине. Нацрт Акционог плана капиталних улагања и инвестирања за
2018. годину биће представљен на сједници Савјета за привреду и запошљавање
општине Лакташи, те ће на тај начин представници реалног сектора имати прилику да
се упознају са истим и да дају своје приједлоге и сугестије, прије израде финалног
приједлога Скупштини општине.
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2. Анализа буџета општине Лакташи за 2018. годину

План буџета за 2018. годину већи је за 500.000,00 КМ у односу на план буџета за
2017. годину (15.000.000,00 КМ), због већег остварења прихода у 2017. години. У
односу на 2017.  годину,  план буџета за 2018.  годину већи је за 3,33%,  а редовни
буџетски приходи су повећани за 1,45%.

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 кретање прихода и примитака, а у табели 2. кретање
расхода и издатака у посматраном периоду.

Табела 1: Кретање прихода и примитака у 2017. и 2018. години
Р.
бр. ОПИС 2017. година 2018. година

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 15.000.000,00 15.500.000,00
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 9.236.500,00 9.432.500,00

1.1. Порези на доходак 2.000,00 2.000,00
1.2. Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности 1.472.500,00 1.471.500,00
1.3. Порези на имовину 1.227.000,00 943.000,00
1.4. Порез на промет производа и услуга 25.000,00 14.000,00
1.5. ПДВ - индиректни порези 6.500.000,00 7.000.000,00
1.6. Остали порески приходи 10.000,00 2.000,00
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 4.356.400,00 4.357.100,00

2.1. Приход од имовине 431.500,00 426.500,00
2.2. Таксе и накнаде по разним основама 3.043.700,00 3.080.000,00
2.3. Приходи од пружања јавних услуга 180.000,00 180.000,00
2.4. Властити приходи буџетских корисника 678.710,00 657.500,00
2.5. Новчане казне 8.000,00 2.500,00
2.6. Остали непорески приходи 14.490,00 10.600,00
3. ГРАНТОВИ 65.000,00 220.000,00
4. ТРАНСФЕРИ ЈЕД. ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 699.000,00 779.600,00
5 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 200.000,00 185.000,00

6. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНС. ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА 170.000,00 183.500,00

7. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 273.100,00 342.300,00
8. Суфицит из претходне године -пренесена средства 0,00 0,00

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 15.000.000 15.500.000,00
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Табела 2: Кретање расхода и издатака у 2017. и 2018. години

Р.
бр. ОПИС 2017. година 2018. година

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 15.000.000,00 15.500.000,00
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 11.875.363,00 12.863.905,00

1.1. Расходи за лична примања запослених 5.024.230,00 5.267.600,00

1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 2.922.923,00 3.323.390,00

1.3. Расходи финансирања и други финан. трошкови 247.995,00 142.030,00
1.4. Субвенције 112.715,00 276.000,00
1.5 Грантови – текући и капитални 1.228.400,00 1.372.400,00
1.6. Текуће дознаке које се исплаћују из буџета 2.089.100,00 2.104.100,00
1.7. Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јед. власти 0,00 143.385,00
1.8. Расходи по судским рјешењима 250.000,00 225.000,00
1.9. Трансфери између различитих јединица власти 0,00 10.000,00
2. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 100.000,00 100.000,00
3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 719.822,00 1.356.600,00

3.1. Издаци за изградњу зграда и објеката 371.122,00 600.000,00

3.2.
Издаци за инвест. Одржавање,реконстр. и адаптацију зграда и
објеката 19.500,00 220.000,00

3.3. Издаци за набавку постојења и опреме 73.500,00 148.300,00
3.4. Издаци за инвестиционо одржавање опреме 3.000,00 0,00
3.5. Издаци за нематеријалну производну имовину 104.200,00 206.000,00
3.6. Издаци за прибављање земљишта 90.000,00 130.000,00
3.7. Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 12.000,00 0,00
3.8. Издаци за нематеријалну непроизв. имовину 2.000,00 2.000,00
3.9. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 44.500,00 50.300,00

4.
ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ
ДУГОВА 2.103.315,00 914.695,00

5. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 201.500,00 264.800,00
6. СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 0,00 0,00

У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2017.
години износило је 61,58%, а у 2018. години 60,85%. У 2018. години порески приходи
већи су за 2,12% у односу на 2017. годину. Укупни непорески приходи у 2018. години
већи су за 0,02%  у односу на 2017.  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.

Буџетски приходи и примици у 2018. години имају растући тренд, како због
повећања пореских, тако и непореских прихода.

У 2017. години остварен је позитиван финансијски резултат – суфицит, који ће
одлуком бити распоређен за покриће расхода у наредном периоду.
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3. План капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи у
2018. години

3.1. План капиталних инвестиција институција и предузећа виших нивоа
власти и локалних предузећа на подручју општине Лакташи у 2018. години

У 2018. години 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
(процијењена вриједност 50.000,00 КМ)
- Изградња обалоутврде на ријеци Врбас (процијењена
вриједност 400.000,00 КМ)

ЈУ ''ВОДЕ СРПСКЕ''
Бијељина

2. - Изградња складишта карго теретног саобраћаја повр.
1.253м2 (процијењена вриједност 1.352.817,00 КМ)

''АЕРОДРОМИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' а.д.

3.

- Замјена примарне и секундарне опреме у комплетном
110 kV постројењу, уз комплетирање далеководних
поља, реконструкција средњенапонског постројења
(проширење погонске зграде и уградња нових СН
ћелија) у ТС 110/х kV Лакташи (ТС 110/х kV Лакташи)
(процијењена вриједност инвестиције 1.600.000,00 КМ)

''Електропренос БиХ'' а.д.
Бања Лука

4.

- Реконструкција мокрих чворова у школи (процјењена
вриједност 20.000,00 КМ)
- Изградња паркинг простора са 22 мјеста за паркирање
(процијењена вриједност 25.000,00 КМ)

ЈУ Основна школа
''Десанка Максимовић'' Трн

5.

- Замјена столарије у Подручном одјељењу Кришковци
(процијењена вриједност 37.104,00 КМ)
- Пећ за централно гријање у Подручном одјељењу
Кришковци (процјењена вриједност 15.000,00 КМ)
- Проширење капацитета школе у Лакташима са двије
учионице (процијењена вриједност око 150.000,00 КМ)

ЈУ Основна школа
''Младен Стојановић''

Лакташи

6.

Набавка:
- опреме/машина (надстрешница за сортирање отпада,
мулчер за трактор, грн за снијег, контејнери,
хидраулична дизалица, моторна косилица, алат,
моторни тример) и
- камиона за путну службу (процијењена вриједност
130.000,00 КМ)

Комунално предузеће а.д.
''Комуналац'' Лакташи

7.

- Набавка цистерне за црпљење отпадних вода и
прочепљање канализационих цијеви, камиона путара,
два путничка моторна возила (процијењена вриједност
133.000,00 КМ)
- Уградња ублаживача притиска за Друговиће и
Слатину, фреквентних регулатора за пумпне станице
''Милосавци'', бунар ''Б-9'' и бустер станицу
''Шушњари'', опреме за плин за пет моторних возила
(процијењена вриједност 42.000,00 КМ)
- Набавка деманганизатора за водоводни систем у
Кришковцима,  двије пумпе за хлор за ''Стари бунар''  са
рехабилитацијом, тракторске фрезе за ископ канала,
пумпе, уређаја за детекцију подземних инсталација
рачунара, штампача и друге рачунарске опреме, грна за

Комунално предузеће
''Будућност'' а.д. Лакташи
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трактор, ултразвучног мјерача протока, пумпе за
''Јекића вис'', опреме за видеонадзор, PDA уређаја за
евиденцију стања утрошене воде, бунарске мјерне
опреме,  пумпе за воду за камион,  фотометра за манган
са тестом (процијењена вриједност 98.200,00 КМ)

8.

Средњенапонска мрежа:
- Прикључни ДВ и СТС 160 kVA "29. Новембар" Трн
- Прикључни ДВ и СТС 160 kVA "Друговићи 4"
- Прикључни ДВ и СТС 160 kVA "Бошковићи 2"
Бошковићи
-  Прикључни ДВ и МБТС 1000  kVA  "Зотовић 2"
Слатина
- Спојни 20 kV вод који спаја 20 kV ДВ Јаблан аутопут
и 20 kV ДВ Шушњари
- 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"
- Замјена дотрајалог 20 kV кабловског вода Слатина од
TС 110/20 kV до Стараче
- Замјена дотрајалог 20 kV кабловског вода Милошевци
од TС 110/20 kV до Стараче
- ДВ 20 kV "Трн црква"
- ДВ 20 kV "Јаблан аутопут"
- ДВ 20 kV "Милошевци"
- 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 средњенапонску мрежу
износи 682.025,72 КМ.
Нисконапонска мрежа:
- ННМ ТП "Сарица" Трн
- ННМ ТП "Сарица II" Трн
- ННМ ТП "Техногас" Трн
- ННМ ТП "Пилана Јовић" Трн
- ННМ ТП "Школа" Трн
- ННМ ТП "Трн" Трн
- ННМ ТП "Трн II" Трн
- ННМ ТП "Амбуланта" Трн
- ННМ ТП "Ђумрухчићи" Трн
- ННМ ТП "Рупе" Трн
- ННМ ТП "Балкан" Трн
- ННМ ТП "Перутнина" Трн
- ННМ ТП "Црква" Трн
- ННМ ТП "Пејићи" Гламочани
- ННМ ТП "Доњи Гламочани" Гламочани
- ННМ ТП "Бошњаци" Петошевци
- ННМ ТП "Петошевци" Петошевци
- ННМ ТП "Маховљани брдо" Маховљани
- ННМ ТП "Ратковић" Лакташи

ЗП ''Електрокрајина'' а.д.
Бања Лука

(РЈ ''Електродистрибуција''
Лакташи)
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- ННМ ТП "Гудура" Лакташи
- ННМ ТП "Чајавец насеље" Лакташи
- ННМ ТП "Ада" Лакташи
- ННМ ТП "Пумпа" Александровац
- ННМ ТП "Александровац" Александровац
- ННМ ТП "Школа" Александровац
- ННМ ТП "Зидана" Косјерово
- ННМ ТП "Бошковићи II" Бошковићи
- ННМ ТП "Љубатовци II" Љубатовци
- ННМ ТП "Бојићи" Друговићи
- ННМ ТП "Јакуповци село" Јакуповци
- ННМ ТП "Дарко комерц" Јакуповци
- ННМ ТП "Папажани" Папажани
- ННМ ТП "Црногаће" Довићи
- ЖСТС "Љубатовци 1"
- ТС "Циглана"
- ЖСТС "Косјерово луг"
- ЖСТС "Бакинци Центар"
Процјењена инвестиција у нисконапонску мрежу
износи 1.773.288,21 КМ.

9.

- Замјена унутрашње столарије у ЦШ Слатина
(процијењена вриједност око 22.000,00 КМ)
-  Асфалтирање игралишта у ПШ Бошковићи
(процијењена вриједност око 30.000,00 КМ)
- Реконструкција школског објекта у Друговићима
(процијењена вриједност око 80.000,00 КМ)

 ЈУ Основна школа
''Холандија'' Слатина

10.
-  Изградња и уређење простора и инфраструктуре на
објекту Парк-шума ''Слатина'' (процијењена вриједност
550.000,00 КМ)

Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију

''Др Мирослав Зотовић''
Бања Лука

11.

- Изградња кружне раскрснице са реконструкцијом
дијела Карађорђеве улице
- Уклањање изграђених наплатних кућица са уклапањем
у постојеће стање на магистралном путу М-16  у
Гламочанима

ЈП ''Путеви Републике
Српске''

12.
Напомена: Чека се информација ЈП ''Аутопутеви
Републике Српске'' о активностима везаним за
изградњу аутопута Лакташи - Прњавор

ЈП ''Аутопутеви Републике
Српске''
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3.2. План капиталних улагања и инвестирања Општинске управе Општине
Лакташи за 2018. годину

Приоритетни пројекти Општинске управе за 2018. годину разврстани су по
секторима и приказани у табелама и то:

Пројекти из плана економског развоја
Р.бр. Назив пројекта Укупна вриједност пројекта (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

Пројекти у сектору друштвеног развоја
Р.бр. Назив пројекта Укупна вриједност пројекта (KM)

1. Изградња мултифункционалног игралишта код
подручне школе у Бошковићима

28.385,00
(пројекат УНДП-а ''Јачање улоге мјесних

заједница у БиХ'', суфинансирање
Општине у износу од 5.985,00 КМ)

2. Изградња ватрогасног дома у Трну 650.000,00

3. Реновирање и опремање објекта друштвеног дома
у Чардачанима и Петошевцима

21.694,00
(пројекат УНДП-а ''Јачање улоге мјесних

заједница у БиХ'', суфинансирање
Општине у износу од 5.290,00 КМ)

4. Санација друштвеног дома у Бакинцима

23.000,00
(пројекат УНДП-а ''Јачање улоге мјесних

заједница у БиХ'', суфинансирање
Општине у износу од 6.000,00 КМ)

5. Санација просторија ЈУ Народне библиотеке
''Веселин Маслеша'' Лакташи

9.013,21
(пројекат УНДП-а ''Јачање улоге мјесних

заједница у БиХ'', суфинансирање
Општине у износу од 5.290,00 КМ)

Укупно: 732.092,21

Пројекти у сектору водопривреда и водна инфраструктура
Р.бр. Назив пројекта Укупна вриједност пројекта (KM)

1. Секундарна мрежа водоводног система
Кришковци – кракови према насељу Друговићи 1.085.669,89

(пројекти се реализују из кредитних
средстава ЕИБ-а, наставак активности из

2017. године)

2. Извориште Маглајани
3. Водовод ''Брдо'' Лакташи тзв. ''Тришића брдо''

4. Водовод Гламочани - II висинска зона тзв.
водовод ''Црнића главица''

5. Водовод Јакуповци ''Берића Брдо''
6. Хидрогеолошка истраживања
7. Изградња кућних водоводних прикључака

8. Чишћење одводних канала у Кобатовцима и
Крнетама

35.000,00
(пројекат УНДП-а ''Интегрисање

климатских промјена у смањење ризика
од поплава у сливу ријеке Врбас'' –

активност неструктурне интервенције, уз
суфинансирање Општине)
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9.

Чишћење и уређење корита ријеке Ступчевице,
Буковице, Маховљанске ријеке, уређење одводње
површинских вода на дијелу слива Маховљанске
ријеке у Маховљанима

774.452,00
(пројекат УНДП-а ''Интегрисање

климатских промјена у смањење ризика
од поплава у сливу ријеке Врбас'' –

активност неструктурне интервенције, уз
суфинансирање Општине)

10. Резервоар за воду у Деветини (завршетак радова) 26.000,00

11.
Набавка уређаја за деманганизацију и бунарске
пумпе на изворишту водоводног система
Кришковци

30.000,00

12.

Набавка и уградња компактне фреквентно
регулисане хидростанице и набавка арматуре и
фазонерије по пројекту Повезивања водоводних
система Маглајани и Лакташи

33.000,00

Укупно: 1.984.121,89

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и јавна расвјета
Р.бр. Назив пројекта Укупна вриједност пројекта (KM)

1. Санација улица и локалних путева 1.500.000,00
(грант Владе РС Општини Лакташи)

2. Асфалтирање путева на подручју општине 380.000,00

3. Санација макадамских саобраћајница 40.000,00

4. Реконструкција коловозне конструкције моста на
ријеци Врбас 117.800,00

5. Завршетак радова на санацији моста на ријеци
Црквена у Милошевцима 17.200,00

6. Завршетак радова на изградњи моста на ријеци
Каменица у Рајчевцима 15.000,00

7. Реконструкција и проширење локалног пута кроз
МЗ Кришковци

1.500.000,00
(средства обезбјеђује  ЈП ''Аутопутеви

Републике Српске'')
Укупно: 3.570.000,00

Укупне планиране капиталне инвестиције Општинске управе општине Лакташи за
2018. годину износе 6.340.428,20 КМ.

Збирни преглед по секторима
Назив пројекта Укупно предвиђено финансирање (KM)

Пројекти из плана економског развоја 54.000,00
Пројекти у сектору друштвеног развоја 732.092,21
Пројекти у сектору водопривреда и водна
инфраструктура 1.984.121,89

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и
јавна расвјета 3.570.214,10

Укупно: 6.340.428,20

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

`     Ранко Карапетровић
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