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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

1) ПРАВНИ ОСНОВ 
 

     Правни основ за доношење Програма развоја спорта на подручју општине 
Прњавор за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), садржан је у члану 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
члановима 10. 12. и 17. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, број 
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), чл. 161. и 201. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 
којима се одређује надлежност Скупштине општине за доношење наведеног акта. 

 
 

2) РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Разлози за доношење овог Програма произилазе из потребе да се област спорта 
регулише на начин како је предвиђено члановима 10. 12. и 17. Закона о спорту. Наиме, 
поменутим члановима је одређено да општине доносе програме спорта. Такође је 
прописано да се програмима развоја спорта, поред осталог, утврђују садржај и обим 
посебних облика спортске активности и манифестације које се финансирају или 
суфинансирају из јавних средстава, те вријеме на које се доноси програм.  
 Сходно томе, Програмом развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2020. 
годину, утврђују се манифестације које се финансирају и суфинансирају из средстава 
предвиђених буџетом општине, те расподјела, корисници и начин додјеле средстава за 
подстицај и развој спорта за 2020. годину.  
            Буџетом општине Прњавор за 2020. годину, планирана су средства за подстицај 
и развој спорта у износу од 250.000,00 KM. Износ средстава од 212.500,00 KM 
распоређен је за редовно финансирање активности спортских клубова, а износ од 
37.500,00 KM, распоређен је за финансирање спортских манифестација, на начин како 
је приказано у табелама у члану 6. Програма. 

Финансирање школског спорта регулисано је чланом 8. Програма. Планирани 
износ је 10.000,00 КМ, а вршиће се у оквиру Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности, са буџетске позиције 487900 - Средства за такмичење ученика. 
 
 

3) ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 
За реализацију овог Програма планирана су средства Буџетом општине Прњавор 

за 2020. годину.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чл. 10, 12. и 17. Закона о спорту („Службени 
гласник Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), 
Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 19/19), члана 161. и члана 201. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана  ____________ године доноси  
 

ПРОГРАМ     
развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2020. годину 

 
Члан 1. 

 Програмом развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2020. годину (у 
даљем тексту: Програм) утврђују се манифестације које се финансирају и 
суфинансирају из средстава предвиђених буџетом општине, те расподјела, корисници и 
начин додјеле средстава за подстицај и развој спорта за 2020. годину.  
 

Члан 2. 
Буџетом општине Прњавор за 2020. годину за подстицај и развој спорта 

планирано је 250.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
Одобравање средстава из члана 2. овог  Програма врши се на основу поднесених 

захтјева, а додјела у складу са кварталним нивоом извршења буџета. 
 

Члан 4. 
Право на додјелу средстава имају спортски клубови и организације који 

испуњавају сљедеће услове: 
1) да су регистровани код надлежног органа у складу са законом, 
2) да имају сједиште и да дјелују на подручју општине Прњавор, односно да 

 проводе активности од интереса за општину, 
3) да имају отворен жиро-рачун. 

 
Члан 5. 

Расподјела средстава из члана 2. овог Програма вршиће се за: 
1) финансирање редовних активности спортских клубова 212.500,00 КМ, 
2) финансирање спортских манифестација 37.500,00 КМ. 

 
Члан 6. 

(1) Расподјела средстава за финансирање редовних активности спортских клубова 
вршиће се како слиједи:  

 

Р. 
БР. 

КОРИСНИК - НАЗИВ КЛУБА 
Одобрени износ 

средстава за 2020. 
годину (у %) 

1. ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 42,35 
2. ФК „БОРАЦ“ ШИБОВСКА“ 2,58 
3. ФК „БУДУЋНОСТ“ ГАЉИПОВЦИ 1,90 
4. KK “МЛАДОСТ - БУЛЛДОГС“ ПРЊАВОР 11,51 
5. КМФ „ОБИЛИЋ“ ПРЊАВОР 1,90 
6. КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 1,90 
7. РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР 6,35 



8. АК „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 3,76 
9. АК „САН“ ПРЊАВОР 1,41 
10. ОК „УКРИНА“ ПРЊАВОР 4,94 
11. КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ПРЊАВОР 3,29 
12. ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР 4,94 
13. ТЕКВОН ДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 4,94 
14. ШК „ПОШК“ ПОТОЧАНИ 1,41 
15. КИК-БОКС КЛУБ "ДЕСПОТ" ПРЊАВОР 1,65 
16. БОКС КЛУБ "РИНГ" ПРЊАВОР 1,41 
17. КИК-БОКС КЛУБ "ПРЊАВОР" ПРЊАВОР 1,41 
18. КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР 2,35 

УКУПНО 100,00 
 

(2) Средства за финансирање спортских манифестација намијењена су за сљедеће 
манифестације: 
 

1)  Клубови – организатори спортске манифестације: 

 
2) Средства и узносу од 5.000,00 КМ биће утрошена за манифестацију Избор 

спортисте општине Прњавор за 2019. годину у организацији Одјељења за локални 
економски развој и друштвене дјелатности. 
 

Члан 7. 
У случају да се обезбиједе додатна средства на ставци 415200 – Средства за 

подстицај и развој спорта, иста ће се распоредити према процентима наведеним у 
табели из члана 6. став 1.  

Р. БР. 
НАЗИВ КЛУБА МАНИФЕСТАЦИЈА 

ИЗНОС У 
KM 

1. ШК „Пошк“ Поточани Светосавски шаховски турнир 2.000,00 

2. 
КК „Младост - Буллдогс“ 
Прњавор 

Међународни турнир у уличној 
кошарци - Фиба 3x3  5.000,00 

3. КК „Ипон“ Прњавор 
Васкршњи карате куп и куп нација 
„Прњавор“ 

2.000,00 

4. АК „Прњавор“ Прњавор Међународна атлетска улична трка 4.000,00 

5. 
Џудо клуб „Соко-М“ 
Прњавор 

Џудо куп и љетна школа џудоа 3.000,00 

6. ШК „Пошк“ Поточани Осмомартовски шаховски турнир 500,00 

7. ТДК „Прњавор“ Прњавор 
Отворено првенство Прњавора у 
теквондоу 3.000,00 

8. РК „Слога“ Прњавор 
6. Међународни рукометни турнир 
МИКА 2020. 2.500,00 

9. КМФ „Љубић“ Прњавор 
Светосавски турнир у малом фудбалу 
2020. 5.000,00 

10. ФК „Љубић“ Прњавор 
Међународни омладински турнир 
„Синиша Пеулић“ 2.000,00 

11. КМФ „Обилић“ Прњавор 
„Светосавски футсал турнир Прњавор 
2020.“ 3.000,00 

12. AK „Сан“ Прњавор 
Јесењи хуманитарни крос 
„Прњавор 2020.“ 

500,00 

УКУПНО 32.500,00 



 
Члан 8. 

Финансирање школског спорта врши се у оквиру Одјељења за локални 
економски развој и друштвене дјелатности, са буџетске позиције 487900 – Средства  за 
такмичење ученика у износу од 10.000,00 KM.  
 
  Члан 9. 
 Корисници средстава обавезни су да Одјељењу за локални економски развој и 
друштвене дјелатности доставе годишњи програм рада и финансијски план за текућу 
годину, као и извјештај о раду и финансијски извјештај за претходну годину. 
 

Члан 10. 
(1) Корисници су дужни средства утрошити намјенски у складу са усвојеним  

програмима рада.  
(2) Надзор над намјенским трошењем средстава врше надлежни органи и  

одговорна лица у спортским клубовима и организацијама, а контролу надлежна 
одјељења Општинске управе општине Прњавор. 

(3) Клубовима који се не буду такмичили на званичним првенствима Републике  
Српске и Босне и Херцеговине и клубовима који не доставе извјештај о укупном 
утрошку средстава за 2019. годину неће бити дозначена средства предвиђена овим 
Програмом и то: 

1) индивидуални спортови – сезона 2020. 
2) колективни спортови – сезона 2020/2021.  
 

Члан 11. 
За реализацију овог Програма задужују се Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 12.  
           Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“ 
. 
 

  
Број: 01-022___________       
Датум: _______________ 
 
Прњавор                                                              

       ПРЕДСЈЕДНИК 
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
           

                                                                                        ______________________________ 
 Жељко Симић, мастер политикологије   


