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1. Увод 
 

Општина Лакташи је усвојила 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 Акционог 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, Акциони 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 

2019. годину је представљен на сједници Савјета за привреду и запошљавање општине 

Лакташи, те је на тај начин представницима реалног сектора пружена прилика 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 2019. годину 

 
План буџета за 2019. годину мањи је за 1.250.000,00 КМ, односно за 7,08%, у 

односу на ребаланс буџета за 2018. годину (17.650.000,00 КМ). Редовни буџетски 

приходи планирани су у износу од 14.849.960,00 КМ у 2019. години и већи су за 6,69% 

у односу на ребаланс буџета за 2018. годину. 

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 2018. и 2019. години 

Р. бр. ОПИС 2018. 2019. 

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ  17.650.000,00 16.400.000,00 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ  9.548.500,00 10.521.000,00 

1.1. Порези на доходак 2.000,00 1.000,00 

1.2. Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.591.500,00 1.501.000,00 

1.3. Порези на имовину 938.000,00 1.000.000,00 

1.4. Порез на промет производа и услуга  15.000,00 14.000,00 

1.5. ПДВ - индиректни порези 7.000.000,00 8.000.000,00 

1.6. Остали порески приходи 2.000,00 5.000,00 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ   4.369.785,00 4.328.960,00 

2.1. Приход од имовине 383.000,00 319.000,00 

2.2. Таксе и накнаде по разним основама 3.135.000,00 3.104.000,00 

2.3. Приходи од пружања јавних услуга 150.000,00 150.000,00 

2.4. Властити приходи буџетских корисника 648.500,00 676.735,00 

2.5. Новчане казне 2.500,00 2.500,00 

2.6. Остали непорески приходи 50.785,00 76.719,00 

3. ГРАНТОВИ  982.050,00 195.000,00 

4. ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.393.110,00 892.040,00 

5 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 181.000,00 165.000,00 

6. 
ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА 163.000,00 29.000,00 

7. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 449.000,00 269.000,00 

8. Суфицит из претходне године - пренесена средства 0,00 0,00 

 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 17.650.000,00 16.400.000,00 
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Табела 2: Кретање расхода и издатака у 2018. и 2019. години 

Р. бр. ОПИС 2018.  2019.  

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  17.650.000,00 16.400.000,00 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  13.350.188,00 13.445.700,00 

1.1. Расходи за лична примања запослених 5.231.100,00 5.486.080,00 

1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 3.706.940,00 3.555.950,00 

1.3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови 142.020,00 134.615,00 

1.4. Субвенције 185.000,00 177.000,00 

1.5 Грантови – текући и капитални 1.545.900,00 1.556.885,00 

1.6. Текуће дознаке које се исплаћују из буџета 2.217.300,00 2.263.600,00 

1.7. 

Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица 

власти 110.385,00 107.570,00 

1.8. Расходи по судским рјешењима 200.000,00 150.000,00 

1.9. Трансфери између различитих јединица власти 11.543,00 14.000,00 

2. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 50.000,00 100.000,00 

3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.830.310,00 1.075.500,00 

3.1. Издаци за изградњу зграда и објеката 1.100.000,00 347.000,00 

3.2. 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката 828.010,00 70.000,00 

3.3. Издаци за набавку постојења и опреме 161.500,00 298.800,00 

3.4. Издаци за инвестиционо одржавање опреме 4.000,00 4.000,00 

3.5. Издаци за нематеријалну производну имовину 221.500,00 178.000,00 

3.6. Издаци за прибављање земљишта 120.000,00 110.000,00 

3.7. Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 345.000,00 0,00 

3.8. Издаци по основу улагања у побољшање шума 0,00 15.000,00 

3.9. Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 7.000,00 3.000,00 

3.10. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 44.500,00 50.300,00 

4. 

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ 

ДУГОВА 1.002.692,00 1.420.800,00 

5. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 416.810,00 358.000,00 

6. СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 0,00 0,00 

 

 У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2018. 

години износило је 54,10%, а у 2019. години 64,15%. У 2019. години порески приходи 

већи су за 10,18% у односу на 2018. годину. Укупни непорески приходи у 2019. години 

мањи су за 0,93% у односу на 2018. годину. Најзначајнија врста прихода у структури 

пореских прихода је порез на додату вриједност (ПДВ). 

 У структури укупних расхода и издатака очигледна је тенденција повећања 

текућих расхода, док је вриједности капиталних улагања мања у посматраном периоду. 

Буџетски приходи и примици у 2019. години имају растући тренд, како због 

повећања пореских, тако и непореских прихода.  

У 2018. 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 

2019. години 

 

3.1. План капиталних инвестиција институција и предузећа виших нивоа 

власти и локалних предузећа на подручју општине Лакташи у 2019. години 
 

У 2019. 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. 

- Завршетак карго складишта у површини од 900 m2 

(процијењена вриједност 1.350.000,00 КМ) 

- Проширење долазног gate-а у површини од 77 m2  

(процијењена вриједност 70.000,00 КМ) 

- Проширење одлазног gate-а у површини од 450 m2  

(процијењена вриједност 200.000,00 КМ)    

Међународни 

аеродром Бања Лука 

2. 

- Замјена примарне и секундарне опреме у комплетном 110 kV 

постројењу, комплетирање ДВ поља, реконструкција СН постројења 

(проширење погонске зграде, набавка и уградња нових СН ћелија). 

(Набавка недостајуће опреме, уградња опреме са извођењем 

планираних грађевинских и електромонтажних радова)  

(процијењена вриједност 658.060,00 КМ) 

''Електропренос БиХ'' 

а.д. Бања Лука 

3. 
- Замјена врата на учионицама  

(процјењена вриједност 10.500,00 КМ) 

ЈУ Основна школа 

''Десанка 

Максимовић'' Трн 

4. 

- Довршетак II и III фазе радова на изградњи Подручног одјељења 

Клашнице 

- Замјена столарије у Подручном одјељењу Кришковци (преостали 

дио) 

(процјењена вриједност 37.104,00 КМ) 

- Проширење капацитета школе у Лакташима са двије учионице 

(надоградња изнад свлачионице) 

(процијењена вриједност 150.000,00 КМ) 

- Пројекат енергетске ефикасности у Подручном одјељењу 

Кришковци 

(процијењена вриједност око 200.000,00 КМ)  

ЈУ Основна школа 

''Младен Стојановић'' 

Лакташи 

5. 

- Замјена столарије и фасада у ПШ Бошковићи 

(процијењена вриједност 200.000,00 КМ) 

- Санација мокрих чворова у ЦШ Слатина  

(процијењена вриједност 150.000,00 КМ) 

- Реконструкција школског објекта у Друговићима  

(процијењена вриједност 90.000,00 КМ) 

 ЈУ Основна школа 

''Холандија'' Слатина 

6. 

Набавка: 

- опреме/машина (машина за фарбање хоризонталне сигнализације, 

контејнери за корисни и мјешани отпад, ваљак грађевински, тезге за 

градску пијацу, расипач соли - тракторски) и  

- камиона за одвоз контејнера запремине 6 m3, багера, камиона – 

цистерна, путничког возила за наплатну службу. 

- Објекат зграде Управе предузећа и асфалтирање круга радне 

јединице 

(процијењена вриједност 420.000,00 КМ) 

КП  

''Комуналац'' а.д. 

Лакташи 
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7. 

- Ублаживачи притиска за Друговиће, Кришковце, Лакташе и 

Слатину, фреквентни регулатори за пумпне станице ''Милосавци'', 

бунар ''Б-9'' и бустер станицу ''Шушњари'', опрема за мјерење и 

откривање цурења, пумпе потопне – бунарске, алати, рачунари, 

штампачи и друга рачунарска опрема, набавка и уградња опреме за 

плин, ПДА уређаји за евиденцију стања утрошене воде, мјерна 

опрема за бунаре и резервоар, набавка пумпи, грађевински материјал 

за надстрешницу за возила и складиште, набавка водомјера, опрема 

за телеметриско мјерење, регенерација бунара, камера за инспекцију 

канализације, реконструкција дотрајалих и изградња нових 

цјевовода    

- Набавка моторних возила, багера, помоћне грађевинске машине 

(процијењена вриједност 443.000,00 КМ) 

КП 

''Будућност'' а.д. 

Лакташи 

8. 
- Инвестиције у парк шуме у Слатини 

(процијењена вриједност 1.170.000,00 КМ) 

ЗФМР ''Др Мирослав 

Зотовић'' Бања Лука 

9. 

- Изградња кружне раскрснице са реконструкцијом дијела М-16 у 

Лакташима 

(процијењена вриједност 1.752.645,48 КМ) 

ЈП ''Путеви Републике 

Српске'' д.о.о. Бања 

Лука 

10. 

- Изградња и опремање наплатних станица на аутопуту Е661, 

Градишка – Бања Лука 

(процијењена вриједност 6.650.000,00 КМ) 

- Изградња и успостављање система на контроли и управљању 

саобраћајем на аутопуту Градишка – Бања Лука 

(процијењена вриједност 14.200.000,00 КМ) 

ЈП ''Аутопутеви 

Републике Српске'' 

д.о.о. Бања Лука 

11. 

- Реконструкција и повећање енергетске ефикасности амбуланте Трн 

(процијењена вриједност 80.000,00 КМ) 

- Замјена столарије и обнова фасаде на централним зградама Дома 

здравља 

(процијењена вриједност 150.000,00 КМ) 

- Изградња лифта за пацијенте 

(процијењена вриједност 120.000,00 КМ) 

- Набавка апарата за лабораторијску дијагностику  

(процијењена вриједност 35.000,00 КМ)  

- Набавка опреме за амбуланту у Слатини 

(процијењена вриједност 150.000,00 КМ) 

- Дигитализација РТГ кабинета 

(процијењена вриједност 35.000,00 КМ) 

ЈЗУ Дом здравља ''Др 

Младен Стојановић'' 

Лакташи 

12. 

- Санација десне рушевне обале на локалитету ''Отоке'' (процијењена 

вриједност 1.193.400,00 КМ) 

- Уређење корита ријеке Врбас у зони будуће водозахватне 

грађевине канала Врбас-Осорна 

(процијењена вриједност 1.731.600,00 КМ) 

- Санација рушевне десне обале ријеке Врбас (изградња 

обалоутврде) на локалитету узводно од моста у Клашницама/потез 

Велико Блашко-Шушњари 

(процијењена вриједност 4.500.990,00 КМ)* 

Напомена: Јавна установа ''ВОДЕ СРПСКЕ'' Бијељина доставила је 

преглед приоритетних мјера из области заштите од поплава за 

подручје општине Лакташи, за чију реализацију тренутно нису 

обезбјеђена финансијска средства.   

*Општина Лакташи ће у 2019. години, из средстава Фонда 

солидарности РС, реализовати дио пројекта (фаза I и фаза II у 

дужини од 62,5 m) у вриједности од 400.000,00 КМ.  

ЈУ ''ВОДЕ СРПСКЕ'' 

Бијељина 

13. 
Средњенапонска мрежа: 

- Прикључни ДВ и СТС 160 kVA "29. Новембар"  

ЗП ''Електрокрајина'' 

а.д. Бања Лука 
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- Прикључни ДВ и СТС 160 kVA "Друговићи 4"  

- 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 "Шушњари" 

- ДВ 20 kV "Ријечани" 

- ДВ 20 kV "Деветина" 

- ДВ 20 kV "Трн" Лакташи 

- ДВ 20 kV "Нискоградња" 

- ДВ 20 kV "Чајавец" 

- Подземни 20 kV вод из TС 110/20 kV Бања Лука 8 до индустријске 

зоне у Великом Блашку   

(процијењена вриједност 898.938,94 КМ) 

Нисконапонска мрежа: 

- ННМ ТП "Сарица 1" Трн 

- ННМ ТП "Сарица 2" Трн 

- ННМ ТП "Техногас" Трн 

- ННМ ТП "Пилана Јовић" Трн 

- ННМ ТП "Школа" Трн 

- ННМ ТП "Трн" Трн 

- ННМ ТП "Трн 2" 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 "Ратковић" Лакташи 

- ННМ ТП "Гудура" Лакташи 

- ННМ ТП "Чајавец насеље" Лакташи 

- ННМ ТП "Ада" Лакташи 

- ННМ ТП "Ада 2" Лакташи 

- ННМ ТП "Пумпа" Александровац 

- ННМ ТП "Александровац" Александровац 

- ННМ ТП "Школа" Александровац 

- ННМ ТП "Косјерово" Косјерово 

- ННМ ТП "Бошковићи 2" Бошковићи 

- ННМ ТП "Љубатовци 2" Љубатовци 

- ННМ ТП "Бојићи" Друговићи 

- ННМ ТП "Јакуповци село" Јакуповци 

- ННМ ТП "Дарко комерц" Јакуповци 

- ННМ ТП "Папажани" Папажани 

РЈ 

''Електродистибуција'' 

Лакташи 
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- ННМ ТП "Црногаће" Бошковићи 

- ННМ ТП ''Вуковићи'' Слатина 

- ННМ ТП ''Љубатовци 1'' Љубатовци 

- ННМ ТП ''Циглана'' Лакташи 

- ННМ ТП ''Косјерово луг'' Косјерово 

- ННМ ТП ''Бакинци центар'' Бакинци 

- ННМ ТП ''Гудура 2'' Лакташи 

- ННМ ТП ''Водовод Шушњари'' Шушњари 

- ННМ ТП ''Маховљани брдо'' Лакташи 

- ННМ ТП ''Ћетојевићи 2'' Ћетојевићи 

- ННМ ТП ''Резервоар'' Слатина 

(процијењена вриједност 2.594.017,01 КМ) 

14. 

- Изградња Ватрогасног дома у Трну 

(Вриједност изведених радова на дан 31.12.2018. године износи 

1.359.571,20 КМ, а завршни радови биће изведени у 2019. години) 

ДОБРОВОЉНО 

ВАТРОГАСНО 

ДРУШТВО Лакташи 

 
 

3.2. План капиталних улагања и инвестирања Општинске управе општине 

Лакташи за 2019. годину 

 

Приоритетни пројекти Општинске управе за 2019. годину разврстани су по 

секторима и приказани у сљедећим табелама: 

 

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 – надоградњa и проширењe постојећег 

Географског информационог система (AreaCAD 

GIS) општине Лакташи и набавка лиценци и 

инсталирање програма AutoCAD 

44.520,00  

3. 
Формирање Пословног инкубатора, Агенције за 

развој и Центра за обуку 

994.187,00 

(средства из буџета Општине 149.128,00 

донаторска средства (IPA) 845.059,00) 

Укупно: 1.042.707,00 

 

 

Пројекти у сектору друштвеног развоја 

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

1. Реконструкција и санација друштвених домова 20.000,00 

2. 
Набавка и постављање надстрешница на 

аутобуским стајалиштима 
10.000,00 

3. 
Изградња и опремање амбуланте породичне 

медицине у Слатини  

534.039,44 

 (ЈЗУ Дом здравља ''Др Младен 

Стојановић'' Лакташи 150.000,00 КМ 

Општина Лакташи 67.039,44 КМ 

Министарство финансија РС 317.000,00 

КМ) 

4. 
Изградња и опремање дјечијег вртића у 

Александровцу 
812.517,72 
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5. Опремање вртића у Лакташима и Гламочанима 46.236,93 

6. 

Адаптирање, опремање и стављање у функцију 

визит центра – простор ''Куглана'' у сутерену ЈУ 

''Центар за културу и образовање'' Лакташи 

361.651,05 

(средства из буџета Општине 54.247,00 

донаторска средства (IPA) 307.404,05) 

Укупно: 1.784.445,14 

 
 

 
 

Пројекти у сектору водопривреда и водна инфраструктура 

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

1. 

Побољшање водоснабдијевања водом насеља 

Бошковићи – повезивање јавног водовода и 

каптаже локалног водовода ''Студенац'' 

28.400,00 

2. 
Изградња крака водоводне мреже у Петошевцима 

(крак ''Мацановићи'') 
3.300,00 

3. 
Изградња крака водоводне мреже у Горњим 

Кадињанима 
2.800,00 

4. 
Изградња крака водоводне мреже у Довићима 

(крак ''Жабићи'') 
2.000,00 

5. 
Изградња крака водоводне мреже у Јаружанима 

до друштвеног дома Јаружани  
70.000,00 

6. Изградња осталих водовода  33.500,00 

7. Чишћење и уређење корита Маховљанске ријеке   

140.000,00 

(донаторска средства (УНДП) 84.000,00 

средства из буџета Општине 56.000,00) 

8. 
Чишћење и уређење корита ријеке Буковице у 

дужини 1.900 m 

155.629,00 

(донаторска средства (УНДП) 93.377,84 

средства из буџета Општине 62.251,16) 

9. 

Чишћење и уређење дијела корита ријеке 

Турјанице од профила P1 до профила P111  у 

дужини од 2.786,21 m 

600.000,00 

(донаторска средства (УНДП) 360.000,00 

средства из буџета Општине 204.000,00 

средства привредних субјеката 36.000,00) 

10. 
Чишћење и уређење корита ријеке Црквене у 

дужини од 650 m 

300.000,00 

(донаторска средства (УНДП) 180.000,00 

средства из буџета Општине 120.000,00) 

11. 
Чишћење и уређење дијела корита ријеке 

Вукешнице 

240.000,00 

(донаторска средства (УНДП) 144.000,00 

средства из буџета Општине 96.000,00) 

12. 

Санација десне рушевне обале ријеке Врбас на 

локалитету узводно од моста у Клашницама фаза 

I и дио фазе II у дужини од 62,5 m (укупна 

дужина 187,5 m) 

400.000,00 

(средства Фонда солидарности) 

Укупно: 1.975.629,00 

  
 

 

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и јавна расвјета 

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

1. Асфалтирање путева на подручју општине  100.000,00 

2. Реконструкција и санација мостова 15.000,00 

Укупно: 115.000,00 
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 Укупно планиране капиталне инвестиције Општинске управе општине Лакташи за 

2019. годину износе 4.917.781,14 КМ. 

 

Збирни преглед по секторима 

Назив пројекта Укупно предвиђено финансирање (KM) 

Пројекти из плана економског развоја 1.042.707,00 

Пројекти у сектору друштвеног развоја 1.784.445,14 

Пројекти у сектору водопривреда и водна 

инфраструктура 
1.975.629,00 

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и 

јавна расвјета 
115.000,00 

Укупно: 4.917.781,14 

                                                                                                     

 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ      

 

                                                             `      Ранко Карапетровић 
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