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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о усвајању Програма капиталних инвестиција за период 2014-2018. године
број: 02-022-149/13 („Службени гласник Oпштине Мркоњић Град“, број: 11/13),
усвојена је листа инвестиционих пројеката за период 2014-2018. године која је била
основа за израду капиталног дијела буџета за 2014. годину.

Укупно планирана вриједност инвестиција по ПКИ за овај период износила је
18.798.000КМ, од чега је у 2014. години планирано 1.736.500 КМ, од чега:
 средства буџета општине Мркоњић Град за 2014. годину – 406.500 КМ,
 капитални грантови – 700.000 КМ,
 директно финансирање Владе РС и њених институција – 500.000 КМ,
 учешће грађана – 130.000 КМ.

Поред пројеката планираних ПКИ, на подручју општине у 2014. години реализовани су
и други значајни пројекти који нису били предвиђени ПКИ.  Они се углавном односе
на пројекте из области саобраћајне инфрастуктуре, електрификације, пројеката из
области заштите животне средине и др. Средства за финансирање ових пројеката
обезбијеђена су из различитих извора (Владе Републике Српске, Јавних предузећа,
Програма јавних инвестиција РС и Развојног програма РС, Владе ФБиХ, међународних
донаторских организација, као и осталих слободних средстава буџета општине
Мркоњић Град), која нису укључена у изворе финансирања ПКИ за 2014. годину.

Укупна вриједност реализованих капиталних пројеката на подручју општине Мркоњић
Град у 2014. години износила је 841.636,80 КМ.

2. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА

У ПКИ пројекти се воде у тринаест група и у складу са тиме је сачињена укупна листа
пројеката као и вриједност улагања у поједине пројекте.
Слиједе табеле у којима су детаљно наведене групе пројеката из ПКИ-а, као и
појединачни пројекти који су рађени у 2014. години.

Група 1. Путеви и улице
У ову групу пројеката утрошено је укупно 696.141,17 КМ, што је финансирано из
средстава буџета општине, подршке Владе РС, Владе ФБиХ, и учешћа грађана. Учешће
средстава Владе РС у овој групи пројеката је износило 208.665,30 КМ.
Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Путеви и улице
Техничке карактеристике Утрошена

средства
КМДужина

(м)
Ширина

(м)

Реконструкција улице Спортске 500 Просјек 4,30 78.695,96

Реконструкција и асфалтирање улице Светог
Саве 555

Промјењива
од 2,6 до 4,75 82.980,78
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Асфалтирање ул. Уроша Дреновића – крак 160 2,60 22.977,05
Асфалтирање улице Цара Лазара – крак
Вујасин* 162 2,60 14.455,35

Асфалтирање улице Цара Лазара – крак Бреше* 216 2,60 18.266,27

Реконструкција улице Његошеве – крак 34 Просјек
5,4 6.154,20

Реконструкција ул. Лазе Перића - Суљиновац 150 Промјенљиво 11.669,05

Асфалтирање ул. Дечанске* 198 Промјенљиво
3,5-5,0 22.501,85

Асфалтирање пута у Баљвинама 630 2,6 52.236,99

Асфалтирање пута у Митрићима 285 2,6 26.319,15

Асфалтирање пута у Брду – пут испод пумпе* 130 2,6 11.408,33

Асфалтирање пута за цркву  у Ораховљанима 380 2,6 31.806,45
Асфалтирање пута у Тријебову (Пролићи –
Алексићи)* 775 2,6 68.712,93

Асфалтирање пута у Старом селу (дионица 1)* 414 2,6 35.028,63

Асфалтирање пута у Старом селу (дионица 2) 167 2,6 14.719,77

Реконструкција асфалтног пута у Мајдану 97 т 17.931,42

Реконструкција асфалтног пута у Ј. Потоцима 100,4 т 18.559,94

Пробијање пута у насељу Подоругла 77 6,00 5.393,70

Укупно 1. 539.817,82
Насипање локалних путева са санацијом
клизишта и одрона 5620 м3 134.419,31

Санација и крпање ударних рупа на градским
улицама и локалним путевима 130,9 т 21.904,04

Укупно 2. 156.323,35

СВЕУКУПНО (1+2) 696.141,17
Напомене:  * - пројекти реализовани уз учешће грађана.

Група 2. Водоснабдјевање и регулација отпадних вода
У ову групу пројеката уложено је укупно 74.809,19 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Водовод
Дужина
водовода

(м)

Утрошена
средства

Изградња водовода у Магаљдолу
(Иликтаревићи, Травари)* 2892 25.947,49
Изградња водовода у Новом насељу – бивши
круг фабрике Мањаче 390 16.298,73
Реконструкација водоводне мреже у улици
Спортској 162 6.519,78
Изградња водоводне мреже у насељу
Подоругла – нови плацеви 85 1.620,16
Изградња канализационе мреже у ул. Цара
Душана – кућа Лукач 50 3.373,23
Изградња базена за воду у Тријебову – 3.499,80
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Чулићи*
Пројекат за изградњу водовода за село
Ораховљани** 17.550,00

Укупно водовод 74.809,19
Напомена:  * - пројекти реализовани уз учешће грађана

** - пројекат реализован уз суфинансирање општине Рибник.

У приказаним инвестицијама из ове групе пројеката нису представљени трошкови
стручног надзора и неки други пројекти мањег износа.
Извор средстава за реализацију ових пројеката чинила су средства буџета општине
Мркоњић Град и учешће грађана, углавном у финансирању извођења радова (ископи и
затрпавање канала и грађевински радови).

Група 3. Топлификација, електрификација и јавна расвјета
У оквиру ове групе пројеката, а односи се на јавну расвјету, није било нових
значајнијих улагања, већ одржавање, измјештање и поправке постојећих система јавне
расвјете.
Санацију нисконапонске електро мреже обавља „Електродистрибуција“ Мркоњић Град.

Група 4. Саобраћај
Из ове групе пројеката ПКИ у 2014. години није било реализације неких значајнијих
пројеката. У извјештајној години извршени су мањи захвати на постојећим мостовима и
пропустима, рађена пројектна документација за реконструкцију градских улица,
санацију мостова и др., а у циљу повећања сигурности учесника. За ове намјене укупно
је издвојено 4.036,50КМ.

Група 6. Образовање
У оквиру ове групе пројеката реализован је један пројекат мање вриједности, а односи
се на уређење дворишта, односно изградњу тротоара у ОШ „Петар Кочић“  у укупном
износу од 4.030,65 КМ.

Образовање Буџет
општине

Уређење дворишта у ОШ „Петар Кочић“ 4.030,65
Укупно спорт и рекреација 4.030,65

Група 8. Спорт и рекреација
У ову групу пројеката уложено је укупно 14.942,25КМ, а приказ реализованог
пројеката дат је у сљедећој табели:

Спорт и рекреација Буџет
општине

Изградња помоћног објекта на тениским
теренима 14.942,25
Укупно спорт и рекреација 14.942,25
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Група 9. Екологија
У оквиру ове групе пројеката реализован је пројекат из ове области у укупном износу
од 5.241,16 КМ, а приказ реализованог пројеката  дат је у сљедећој табели:

Пројекат Износ
КМ

Чишћење и уређење површине око Фудбалског
стадиона 5.241,16

Укупно 5.241,16

Група 12. Стамбени, пословни и друштвени домови
У ову групу пројеката уложено је укупно 39.569,38 КМ, а приказ реализованих
пројеката дат је у сљедећој табели:

Пројекти Утрошена средства
КМ

Уређење сале у Друштвеном дому на Котору 11.284,69
Израда пројектне документације са
потребним одобрењима и сагласностима за
зграду ППБ и РВИ 28.284,69
Укупно 39.569,38

Група 13. Остали пројекти
У оквиру ове групе пројеката, новчана издвајања односила су се на реализацију
пројекта успостављања Пословне зоне.

Пројекти Буџет општине
КМ

Припрема за радове у ПЗ Подбрдо 2.866,50

Укупно 2.866,50

Из осталих група предвиђених Програмом капиталних инвестиција (здравство, култура
и информисање и тржнице) у извјештајном периоду није било реализације неких
значајнијих капиталних пројеката.
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3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА

Рекапитулација извршених капиталних улагања на подручју општине Мркоњић Град у
2014. години према групама пројеката и изворима финансирања дата је у сљедећем
табеларном приказу:

Групе пројеката Износ (КМ)

1 - Путеви и улице 696.141,17

2 - Водоснабдијевање и отпадне воде 74.809,19

3 – Толификација, електрификација и
јавна расвјета 0,00

4 - Саобраћај 4.036,50

6 - Образовање 4.030,65

8 - Спорт и рекреација 14.942,25

9 - Екологија 5.241,16

12 - Стамбени, пословни и други објекти 39.569,38

13 - Остало 2.866,50

Укупно 841.636,80

4. РЕЗИМЕ

И поред смањених прихода буџета као и средстава из других извора, што је довело до
смањења обима улагања у капиталне пројекте у 2014. години, општина је према плану
капиталних инвестиција и расположивим средствима у буџету и из других извора
наставила и даље да ради на развоју инфраструктуре. У том смислу реализовани су
пројекти из различитих група ПКИ:  путеви и улице, водоснабдјевање и отпадне воде,
стамбени и друштвени домови и др.  Улагања у пројекте из области саобраћаја,
образовања, спорта и рекреације и еколигије била су нижа од планираних пројекција
због недостајућих средстава која су планирана да се повуку из екстерних извора.
Међутим, важно је напоменути да су у објекте инфраструктуре из ових група
последњих година вршена значајна улагања, те да су они у задовољавајућем стању, што
их није сврстало у приоритете за инвестирање у протеклој години.
Са изналажењем различитих могућности финансирања, општина ће наставити да и у
наредном периоду врши инвестирање у капиталне пројекте са ширим друштвеним
значајем.

Одјељење за привреду и финансије
и

Одјељење за изградњу града и
управљање имовином


