
Лакташи, јул 2020. године 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акциони план капиталних улагања и инвестирања 

на подручју општине Лакташи за 2020. годину 

 

 

 

 

                
 

 

  

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 и интересних представника. Процес израде Плана прати процес израде 

планских докумената на нивоу Републике и Општине.  

Узимајући у обзир 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, 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 2020. 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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1. Анализа буџета општине Лакташи за 2020. годину 

 
План буџета за 2020. годину већи је за 1.100.000,00 КМ, односно за 6,51%, у 

односу на ребаланс буџета за 2019. годину (16.900.000,00 КМ). Редовни буџетски 

приходи планирани су у износу од 15.641.488,00 КМ у 2020. години и већи су за 4,08% 

у односу на ребаланс буџета за 2019. 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 2019. и 2020. години 

Р. бр. ОПИС 2019. 2020. 

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 16.900.000,00 18.000.000,00 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ  10.395.500,00 11.123.500,00 

1.1. Порези на доходак 500,00 500,00 

1.2. Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.311.000,00 1.401.000,00 

1.3. Порези на имовину 1.025.000,00 1.040.000,00 

1.4. Порез на промет производа и услуга  14.000,00 12.000,00 

1.5. Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.000.000,00 8.600.000,00 

1.6. Остали порески приходи 45.000,00 70.000,00 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ   4.632.855,00 4.517.988,00 

2.1. Приход од финансијске и нефинансијске  имовине 288.000,00 299.000,00 

2.2. Таксе и накнаде по разним основама 3.312.300,00 3.235.800,00 

2.3. Приходи од пружања јавних услуга 160.000,00 175.000,00 

2.4. Властити приходи буџетских корисника 679.000,00 684.000,00 

2.5. Општинске новчане казне 7.500,00 7.500,00 

2.6. Остали непорески приходи 186.055,00 116.688,00 

3. ГРАНТОВИ  218.445,00 136.600,00 

4. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 855.000,00 898.000,00 

5 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 150.000,00 150.000,00 

6. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 35.000,00 19.850,00 

7. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 0,00 700.000,00 

8. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 279.500,00 218.000,00 

9. Расподјела суфицита из претходне године 333.700,00 236.062,00 

 УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 16.900.000,00 18.000.000,00 

 

У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2019. 

години износило је 61,51%, а у 2020. години 61,80%. У 2020. години порески приходи 

већи су за 7,00% у односу на 2019. годину. Најзначајнија врста прихода у структури 

пореских прихода је порез на додату вриједност (ПДВ). Укупни непорески приходи у 

2020. години мањи су за 2,48% у односу на 2019. годину.  
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Табела 2: Кретање расхода и издатака у 2019. и 2020. години 

Р. бр. ОПИС 2019.  2020.  

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  16.900.000,00 18.000.000,00 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  13.866.595,00 14.802.229,00 

1.1. Расходи за лична примања запослених 5.455.725,00 5.765.365,00 

1.2. Расходи за коришћење роба и услуга 3.680.319,00 3.987.176,00 

1.3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови 134.080,00 116.635,00 

1.4. Субвенције 198.000,00 219.000,00 

1.5. Грантови – текући и капитални 1.804.313,00 1.589.190,00 

1.6. Текуће дознаке које се исплаћују из буџета 2.278.770,00 2.284.100,00 

1.7. 
Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица 

власти 99.740,00 96.763,00 

1.8. Расходи по судским рјешењима 200.000,00 700.000,00 

1.9. Трансфери између различитих јединица власти 15.648,00 44.000,00 

2. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 20.000,00 100.000,00 

3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.407.050,00 1.096.121,00 

3.1. Издаци за произведену сталну имовину 841.365,00 870.300,00 

3.2. Издаци за непроизведену сталну имовину 490.635,00 172.521,00 

3.3. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 75.050,00 53.300,00 

4. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  0,00 0,00 

5. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.399.755,00 1.744.150,00 

6. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 206.600,00 257.500,00 

7. УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 16.900.000,00 18.000.000,00 

 

 У структури укупних расхода и издатака очигледна је тенденција повећања 

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

Буџетски приходи и примици у 2020. години имају растући тренд, у највећој 

мјери због повећања пореских прихода.  

У 2019. 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 

2020. години 

 

3.1. План капиталних инвестиција институција и предузећа виших нивоа 

власти и локалних предузећа на подручју општине Лакташи у 2020. години 
 

У 2020. години на подручју општине Лакташи институције и предузећа виших 

нивоа власти имају у плану да реализују сљедеће капиталне пројекте: 

Р. бр. Назив пројекта 

Носилац (назив 

предузећа или 

институције) који 

имплементира 

капитални пројекат 

1. 

- Проширење одлазног и долазног gate-а путничког терминала 

(процијењена вриједност 700.000,00 КМ) 

- Изградња складишта карго теретног саобраћаја 
(процијењена вриједност 1.352.817,00 КМ) 

- Прикључак на водовод општине Лакташи  

(процијењена вриједност 100.000,00 КМ)   

- Прилазни пут за аеродром – силаз са аутопута 
(са ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука потребно је 

утврдити Идејно рјешење за наjоптималнију трасу) 

„Аеродроми 

Републике Српске“ 

а.д. 

2. 

- Замјена примарне и секундарне опреме у комплетном 110 kV 

постројењу, комплетирање ДВ поља, реконструкција СН постројења 
(процијењена вриједност 2.387.730,00 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 

(процијењена 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)  
- Хортикултурно уређење дворишта ЦШ Лакташи (46.542,60 КМ) 

- Санација коловозних површина ЦШ Лакташи (91.580,70 КМ)  

ЈУ Основна школа 

„Младен Стојановић“ 

Лакташи 

5. 

- Реконструкција школског објекта у Друговићима  
(процијењена вриједност 120.000,00 КМ) 

- Санација мокрих чворова у ЦШ Слатина  

(процијењена вриједност 30.000,00 КМ) 

- Замјена столарије и фасада у ПШ Бошковићи 
(процијењена вриједност 200.000,00 КМ) 

- Замјена столарије на мокрим чворовима у ПШ Бошковићи 

(процијењена вриједност 12.000,00 КМ) 

 ЈУ Основна школа 

„Холандија“ Слатина 

6. 

Набавка: 

- опреме/машина (мулчер тракторски, камион за одвоз контејнера 

запремине 6m3, машина за насипање банкина, машина за фарбање 

хоризонталне сигнализације, контејнери за корисни и мјешани отпад, 
прскалица тракторска)   

 

КП  

„Комуналац“ а.д. 

Лакташи 
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- Објекат зграде Управе предузећа и асфалтирање круга радне 

јединице 

(процијењена вриједност 558.000,00 КМ) 

7. 

- Набавка камиона кипера, сјекача асфалта и теретног моторног 
возила 

(процијењена вриједност 39.500,00 КМ) 

- Набавка опрeме зa мjeрeњe и нaдзoр мрeжe, бунaрских и прeпумпних 
пумпи сa фрeквeнтним рeгулaтoримa, рeдуцирe притискa, алaтa зa рaд 

нa тeрeну, путничких и тeрeтних вoзилa, вoдoмjeра, фрeквeнтних 

рeгулaтoра, опрeме зa ГИС, мjeрне oпрeме зa бунaрe и рeзeрвоaрe, 

одржaвaњe кoтлoвницe, изгрaдња oбjeкaтa зa склaдиштe 
(процијењена вриједност 200.000,00 КМ) 

КП 
„Будућност“ а.д. 

Лакташи 

8. 

- Инвестиције у парк шуму Слатина 

(процијењена вриједност 1.200.000,00 КМ) 
- Реконструкција и надоградња објекта ортопедске хирургије у 

Слатини 

(процијењена вриједност 12.000.000,00 КМ) 

ЗФМР „Др Мирослав 

Зотовић“ Бања Лука 

9. 

- Изградња кружне раскрснице на укрштању М-16 и Немањине и 
Козарске улице у Лакташимa, те реконструкција дијела М-16 

(процијењена вриједност 1.752.645,48 КМ) 

- Рехабилитација М-16, на дионици Градишка-Нова Топола-Клашнице 
(у току је израда пројектно-планске документације) 

- Рехабилитација М-16.1 на дионици Клашнице-Прњавор у дужини од 

38 km   

(у плану је израда пројектне документације и извођење радова) 

ЈП „Путеви Републике 

Српске“ д.о.о. Бања 

Лука 

10. 

- Изградња и успостављање система на контроли и управљању 

саобраћајем на аутопуту Градишка-Бања Лука 

(процијењена вриједност 14.200.000,00 КМ без ПДВ-а) 
- РУТА 2А на SEETO мрежи (Обилазница око Бања Луке – дужина 

дионице на територији општине Лакташи је приближно 5 km) 

(у току је тендер за израду Идејног и Главног пројекта) 

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 опреме за Амбуланту породичне медицине у Слатини 
(процијењена вриједност 150.000,00 КМ) 

- Дигитализација РТГ кабинета 

(процијењена вриједност 50.400,00 КМ) 

ЈЗУ Дом здравља „Др 
Младен Стојановић“ 

Лакташи 

12. 

Средњенапонска мрежа: 
- Прикључни ДВ и СТС 160 kVA „29. Новембар“ Трн   

- Прикључни ДВ и СТС 100 kVA „Друговићи“ Друговићи  

- Прикључни ДВ и СТС 160 kVA „Мајевичка“ Лакташи 
- Прикључни ДВ и СТС 100 kVA „Алексићи 4“ Алексићи 

- Нови излаз из ТС БЛ 8 према индустријској зони у Великом Блашку 

- Нови излаз из ТС БЛ 8 према Шушњарима 
- Изгадња нових излаза из ТС 110/20 kV Лакташи 2  

- 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 

   

ЗП „Електрокрајина“ 

а.д. Бања Лука 

РЈ 
„Електродистибуција“ 

Лакташи 
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- Замјена дотрајалог 20 kV кабловског вода TС 110/20 kV до ТС 

„Чајавец“ 

- ДВ 20 kV „Крнете“ 

- ДВ 20 kV „Маглајани“ 
- ДВ 20 kV „Шушњари“ 

- ДВ 20 kV „Ћетојевићи“ 

- ДВ 20 kV „Романовци“  
- ДВ 20 kV „Ријечани“ 

- ДВ 20 kV „Деветина“ 

- ДВ 20 kV „Трн“ Лакташи 
- ДВ 20 kV „Милошевци“ 

- ДВ 20 kV „Нискоградња“ 

- ДВ 20 kV „Чајавец“ 

(процијењена вриједност 861.477,50 КМ) 
 

Нисконапонска мрежа: 

- ННМ ТП „Клепала“ Слатина 
- ННМ ТП „Ријечани 3“ Ријечани 

- ННМ ТП „Алексићи 4“ Алексићи 

- АСТС „Вуковићи“ Слатина 

- ЖСТС „Јаблан Село“ 
- ЖСТС „Шушњари Јолџићи“ 

- АСТС „Мајдан“  

- ТС „Романовци 1“  
- ТС „Романовци 3“  

- ТС „Циглана“  

- ЖСТС „Косјерово Луг“ 
- ЖСТС „Јекићи“ 

- ЖСТС „Мало Блашко Рачићи“  

- ЖСТС „Бакинци Центар“ 

- ЖСТС „Стегићи“ 
- ЖСТС „Викендаши“  

- ЖСТС „Лакташи брдо“ 

- МБТС „Лакташи Школа“ 
(процијењена вриједност 425.960,72 КМ) 

 

- Изградња надстрешница у кругу Електродистрибуције Лакташи, 
заштита за птице, реклозер (2 ком) 

(процијењена вриједност 60.000,00 КМ) 

13. 

- Изградња вишепородичног стамбеног објекта спратности П+3 у 

Лакташима, који ће бити изграђен у оквиру Регионалног стамбеног 
програма 

(процијењена вриједност 1.000.000,00 КМ) 

Републички 

секретаријат за 
расељена лица и 

миграције  

 
Укупна вриједност планираних капиталних инвестиција институцијa и предузећа 

виших нивоа власти на подручју општине Лакташи за 2020. годину износи 

38.286.258,00 КМ. 
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3.2. План капиталних улагања и инвестирања Општинске управе општине 

Лакташи за 2020. годину 

 

Приоритетни пројекти Општинске управе за 2020. годину разврстани су по 

секторима и приказани у сљедећим табелама: 

 

Пројекти из плана економског развоја 

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

1. 
Унапређење услуга Општинске управе општине 

Лакташи увођењем ChatBot aпликaциje 

6.000,00  

(у пројекат су укључене 4 пилот општине 

и града – Град Бијељина, Општина 
Лакташи, Град Сомбор и Град Шабац) 

2. Изградња „Жупске куће“ 5.000,00 

3. Развој регионалне ПЗ Александровац 60.000,00 

Укупно: 71.000,00 

 

Пројекти у сектору друштвеног развоја 

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

1. Реконструкција и санација друштвених домова 25.000,00 

2. Доградња ПШ у Клашницама 

506.000,00  

(64.000,00 КМ за пројектно-техничку 

документацију, таксе, накнаде и надзор              

+ 75.000,00 КМ за експропријацију 
земљишта + 367.000,00 КМ за извођење 

радова);  

391.000,00 КМ обезбијеђена из средстава 
Владе Србије 

3. 
Изградња дрварнице код објекта „Сплитска 

трговина“ у Лакташима 
20.000,00 

4. 
Изградња ограде око објекта бивше касарне 
„Сарица“ у Трну 

20.000,00 

5.  
Изградња спортско-рекреативне зоне у 

Лакташима 

20.000,00 

(Пројекат се суфинансира из средстава 

Министарства  породице, омладине и 
спорта у износу од 4.000,00 КМ, 

Министарства трговине и туризма у 

износу од 2.500,00 КМ, те из средстaва 
буџета Општине у износу од 13.500,00 

КМ) 

6.  Пејзажно уређење Парк шуме „Јелића брдо“ 20.000,00 

7. 
Набавка, испорука и монтажа типских 
позоришних/биоскопских столица у ЈУ „Центар 

за културу и образовање“ Лакташи 

94.900,00 
(Пројекат се суфинансира из средстaва 

Развојног програма Уједињених нација у 

износу од 43.729,92 КМ, док се преостала 
средства у износу од 51.170,08 КМ 

финансирају из буџета Општине)  

8. 

Изградња вишепородичног стамбеног објекта 

спратности П+3 у Лакташима, који ће бити 
изграђен у оквиру Регионалног стамбеног 

програма 

цца 40.000,00 
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9. 

Израда идејног рјешења, урбанистичко-техничких 

услова и Главног пројекта за реконструкцију 

„Трга палог борца Предрага Будића“ у 

Лакташима 

24.000,00 

10. 

Изградња јавне расвјете код римокатоличког 

жупног уреда Светог Ивана Kрститеља у 

Александровцу 

14.313,43  

(Суфинансирање Секретеријата за 

избјегла и расељена лица Републике 
Српске износи 13.313,43 КМ, док ће 

Општина Лакташи суфинансирати износ 

од 1.000,00 КМ ) 

Укупно: 784.213,43 

 

 

 

 

 

Пројекти у сектору водопривреда и водна инфраструктура 

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

1. 
Изградња секундарног крака јавне водоводне 

мреже у насељу Кадињани у дужини од 1.200 m` 
12.076,74 

2. 
Изградња секундарног крака јавне водоводне 

мреже у Друговићима у дужини од 1.200 m` 
19.725,03 

3. 
Изградња крака водоводне мреже у Лакташима, 

насеље Ада (код излаза на аутопут „9. јануар“) 
40.000,00 

4. Изградња јавних и осталих водовода 95.000,00  

5. Израда идејног пројекта за водовод Бакинци 10.700,00 

6. 
Израда Урбанистичко-техничких услова и 

пројектне документације за водовод Јаружани 
8.650,00 

7. 
Набавка материјала за изградњу крака водоводне 

мреже у Доњим Милошевцима 
15.000,00 

8. 

Израда планске документације: Стручно 

мишљење и урбанистичко-технички услови и 
Техничке документације Главни пројекат – 

ревидовани за „Водовод на Крчмарицама“ у 

Слатини 

5.650,00 

9. 

Противерозивне мјере - чишћење, регулација, 
санација и заштита водотока и канала на подручју 

општине Лакташи    

(средства из Програма уређења вода и Програма 
уређења пољопривредног земљишта):                           

- радови 410.262,95 КМ, од чега 101.981,95 КМ 

уговорено у 2019. години, 
- израда УТУ услова за ријеке Врбас и Турјаницу 

19.890,00 КМ - уговорено у 2019. години, 

- израда техничке документације за водне режиме 

и корита ријека на подручју општине Лакташи: 
пројекти експропријације, елаборати, УТУ, 

пројекти хидролошке анализе сливних подручја  и 

сл. 60.000,00 КМ, 
- стручне услуге, интервенције и остали трошкови 

у функцији инвестиција у водотоке                

20.260 КМ 

429.131,25 

10. 
Санација, одржавање и уређење водотока 
(Средства за извођење радова из Програма 

уређења шума и Програма концесионих накнада) 

81.281,00 
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11. 

Изградња водоводне и хидрантске мреже за групу 

објеката у римокатоличком жупном уреду Светог 
Ивана Kрститеља у Александровцу 

24.263,17  

(Суфинансирање Секретеријата за 

избјегла и расељена лица износи 18.263,17 

КМ, а Општине Лакташи 6.000,00 КМ) 

Укупно: 741.477,19 

  
 

 

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и јавна расвјета 

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

1. 
Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева 

и улица у насељеним мјестима  

350.000,00 

(300.000,00 КМ обезбијеђено из Фонда 

солидарности Републике Српске, а 
50.000,00 КМ из буџета општине 

Лакташи) 

2. 
Изградња заобилазнице око Лакташа (израда 

пројектно-техничке документације) 
7.000,00 

3. 
Израда техничке документације и изградња новог 

моста у Љубатовцима 
208.000,00 

4. 
Реконструкција и санација мостова 

(инвестиционо одржавање) 
15.000,00 

5.  

Кружна раскрсница код кафе „Скандал“ у Трну (у 

сарадњи са ЈП „Путеви Републике Српске“ 

приступиће се изради урбанистичко-техничких 
услова и Главног пројекта) 

15.000,00 

6.  
Асфалтирање путног правца према стамбеним 
зградама породицама погинулих бораца, инвалида 

и избјеглих и расељених лица у Великом Блашку 

18.865,83  

(Пројекат се у потпуности финансира из 

средстава Секретеријата за избјегла и 
расељена лица Републике Српске) 

Укупно: 613.865,83 

 

 Укупно планиране капиталне инвестиције Општинске управе општине Лакташи за 

2020. годину износе 2.210.556,45 КМ. 

 

Збирни преглед по секторима 

Назив пројекта Укупно предвиђено финансирање (KM) 

Пројекти из плана економског развоја 71.000,00 

Пројекти у сектору друштвеног развоја 784.213,43 

Пројекти у сектору водопривреда и водна 
инфраструктура 

741.477,19 

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и 

јавна расвјета 
613.865,83 

Укупно: 2.210.556,45 

                                                                                                     

 

 

                 Н А Ч Е Л Н И К  

 

                                                                   Ранко Карапетровић 
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