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Увод 

 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2016. годину, објављеним у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“ број 36/15 од 17.12.2015. године, предвиђено 

је разматрање Информације о стању у невладином сектору на подручју општине 

Прњавор. 

 Информација има за циљ анализу стања у невладином сектору на подручју 

општине Прњавор.  

 Изразом невладина организација (НВО) означава се свака организована група 

људи, добровољна организација, хуманитарна агенција, стручно удружење, 

организација за људска права, задруга и сличан облик организовања, али само она која 

је независна од владе, то јест од државних организација и институција. НВО-и су у 

основи самоуправна тијела која функционишу на бази волонтерског рада и која самим 

тим не подлијежу руковођењу од стране органа власти. Појмови који се употребљавају 

за опис НВО-а у домаћем закону су различити, а обухватају удружења, хуманитарне 

установе, фондације, фондове, непрофитне корпорације и друштва. Поред појма 

невладине организације у употреби се врло често користе и појмови: добровољне, 

хуманитарне, непрофитне, организације трећег сектора. Невладине организације не 

укључују тијела која дјелују као политичке странке, синдикалне организације и вјерске 

заједнице. НВО-и обухватају правне субјекте основане од стране физичких или 

правних лица и група таквих лица. НВО-и у принципу немају за примарни циљ 

стварање профита. Оне не расподјељују профит који настаје из њихових активности 

својим члановима или оснивачима, него га користе за даље испуњење својих циљева. 

 Невладине непрофитне организације су аутономне и слободне организације које 

су основали грађани или правна лица из препознате потребе за дјеловањем, повезани 

заједничким интересом, мотивима и циљевима. То су организације које су основане и 

функционишу мимо државног апарата, али које помажу функционисање државе у 

изабраној циљној области. Због тога држава има одговорност да помогне таквим 

организацијама и то: суфинансирањем рада, различитим субвенцијама и олакшицама, 

укључивањем НВО-а у процес доношења и реализације одлука, као и на друге начине. 

 Невладине, непрофитне организације могу се подијелити на организације које 

служе свим члановима друштва и оне које служе само члановима одређених 

друштвених група. Примјери организација које служе свим члановима друштва (јавне 

услужне организације) су: фондације, хуманитарне и добротворне организације, 

савјетодавне организације, организације за пружање социјалних услуга, итд. 

Организације које служе члановима специфичних група су разна професионална и 

стручна удружења, клубови, интересне групе, политичке партије, савези, итд. 
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2. Невладин сектор на подручју општине Прњавор 

 

  

 Према подацима наведеним у Јединственом регистру удружења грађана, који се 

води при Министарству управе и локалне самоуправе, на подручју општине Прњавор 

тренутно су регистрована 124 удружења грађана, на основу Закона о удружењима и 

фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/01 и 

42/05), и то: 

 

Редни 

број 
Назив удружења 

Датум 

регистрације 

1 Ловачко удружење "БОРИК", из Прњавора 30.04.2002. 

2 
Удружење поштовалаца српске православне културе и традиције "ЗВОНО" из 

Прњавора 
14.06.2002. 

3 Удружење власника ауто-школа "ПРЊАВОР", Прњавор 11.11.2002. 

4 
Хуманитарна оранизација"Организација за правну заштиту расељених лица и 

повратника,развитак цивилног друшрва и демократије Патрија", Прњавор 
18.11.2002. 

5 Заједничко удружење пољопривредника "КРУГМАШИНА_КЛАС", Прњавор 27.11.2002. 

6 Фудбалски клуб "ПРЊАВОР", Прњавор 12.02.2003. 

7 Општински фудбалски савез, Прњавор 27.02.2003. 

8 Ватрогасно друштво "ПРЊАВОР", Прњавор 11.04.2003. 

9 Ауто-мото друштво "ПРЊАВОР", Прњавор 17.04.2003. 

10 
Културно-умјетничко друштво "СВИЛЕН КОНАЦ", Насеобина Лишња, 

Прњавор 
30.05.2003. 

11 Фудбалски клуб "БИСЕРИ 2, Лишња, Прњавор 30.05.2003. 

12 
Украјинско културно просвјетно друштво "УКПД ТАРАС ШЕВЧЕНКО", 

Прњавор 
25.06.2003. 

13 
Удружење избвјеглих и расељених лица на подручју општине Прњавор, 

Прњавор 
27.08.2003. 

14 Добротворно друштво "КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА", Прњавор 13.11.2003. 

15 Удружење "МИШИЋИЈАДА", Мравица Горња, Прњавор 24.11.2003. 

16 Ловачко удружење "БОРИК", Прњавор 11.12.2003. 

17 Удружење Рома општине Прњавор 19.02.2004. 

18 
Удружење пољопривредника и пољопривредних произвођача "КАМЕНАЦ", 

Прњавор 
19.02.2004. 

19 
Удружење привредника и пољопривредних произвођача "СУБАЊ", Прњавор 

Престаје са радом 
24.03.2004. 

20 Добровољно ватрогасно друштво "ШТИВОР", Прњавор 31.03.2004. 

21 
Украјинска асоцијација стваралачке интелигенције УАСИ "СВИЈЕТ 

КУЛТУРЕ", Прњавор 
13.08.2004. 

22 Удружење пољопривредних произвођача "СНОП", Прњавор 16.08.2004. 

23 Омладински центар "МАЛА ЕВРОПА",  Прњавор 15.10.2004. 

24 Општинска организација слијепих Прњавор 02.11.2004. 

25 Одбојкашки клуб "УКРИНА", Прњавор 23.11.2004. 

26 
Општинска организација породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила, Прњавор 
13.12.2004. 

27 
Удружење за његовање природне, народне радиности "ЈАГЊЕ", Кремна, -

Прњавор 
15.02.2005. 

28 Општинско удружење пензионера Прњавор, Прњавор 20.05.2005. 
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29 Удружење грађана "МЦ Бикерс", Прњавор 09.06.2005. 

30 
Удружење за очување и заштиту вода "Водовод-Дубока Долина" Црквена, 

Прњавор 
17.11.2005. 

31 Одбојкашки клуб "Темпо" Прњавор, Прњавор 21.12.2005. 

32 
Друштво за подршку развоја органске производње хране и љековитог биља, 

Прњавор 
21.12.2005. 

33 Удружење виноградара, винара и воћара "Пинот Ноир", Прњавор 26.12.2005. 

34 Клуб малог фудбала "Љубић", Прњавор 28.08.2006. 

35 
Удружење за очување и заштиту вода "Водовод-Извор Пољче" Горња Илова, 

Прњавор 
29.08.2006. 

36 Омладински кошаркашки клуб "Прњавор", Прњавор 07.09.2006. 

37 Џудо клуб "Соко", Прњавор 18.09.2006. 

38 Кошаркашки клуб "Младост 76" Прњавор, Прњавор 31.10.2006. 

39 Удружење малих акционара а.д. "PRNJAVOR - EXPRES",  Прњавор 09.11.2006. 

40 Шаховски клуб "ПОШК", Поточани, Прњавор 22.12.2006. 

41 Удружење малих акционара ТП "Промет" а.д. Прњавор, Прњавор 22.12.2006. 

42 Атлетски клуб "Прњавор", Прњавор 25.12.2006. 

43 Удружење грађана "Снага општинског сјевера - С.О.С.", Прњавор 26.12.2006. 

44 
Спортско риболовно друштво Прњавор, Прњавор; Нови назив: Спортско 

риболовно друштво" Укрински цвијет" Прњавор 
28.12.2006. 

45 Удружење домаћих и иностраних радника општине Прњавор, Прњавор 26.02.2007. 

46 Омладинско културно удружење "Украјина", Прњавор 26.02.2007. 

47 Спортски савез општине Прњавор, Прњавор 07.03.2007. 

48 Удружење иностраних пензионера и грађана општине Прњавор, Прњавор 26.03.2007. 

49 Ауто-мото клуб "Брчко гас спорт", Прњавор 26.03.2007. 

50 Удружење малих акционара дд "Млинпек", Прњавор 06.04.2007. 

51 Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор, Прњавор 05.06.2007. 

52 Удружење грађана "ЕВРОПА САД", Прњавор 12.06.2007. 

53 Удружење "Глас јавности", Прњавор 26.06.2007. 

54 Мото клуб "Прњавор 07", Прњавор 26.06.2007. 

55 
Удружење грађана "Прњаворска иницијатива за друштвени развој и 

унапређење људских права", Прњавор 
10.09.2007. 

56 Удружење "Извор" Бабановци, Прњавор 10.09.2007. 

57 Рукометни клуб "Слога", Прњавор 11.09.2007. 

58 
Удружење родитеља са четворо и више дјеце - Прњавор, Светосавска бб, 

Прњавор 
22.09.2007. 

59 
Удружење за очување и заштиту вода "ВОДОВОД-ИЗВОР ВАСИЉЕВАЦ", 

Прњавор 
18.02.2008. 

60 TAEKWON-DO Клуб "БОРАЦ ДС", Прњавора 31.03.2008. 

61 Омладински центар "Мој Прњавор", Прњавор 07.08.2008. 

62 Удружење пчелара "БАГРЕМ", Прњавор 08.08.2008. 

63 
Удружење писаца Србије-центар за Републику Српску, Прњавор Нови назив: 

Удружење писаца завичаја 
08.08.2008. 

64 
Удружење младих "Наша визија" Прњавор  Нови назив: Удружење грађана 

"Наша визија" 
11.08.2008. 

65 Друштво умјетника и при.умјетности Прњавор 23.09.2008. 

66 Општинско удружење бораца Прњавор, Прњавор 30.12.2008. 
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67 Грађански демократски центар Прњавор, Прњавор 11.02.2009. 

68 "Покрет за Прњавор" Прњавор 10.03.2009. 

69 Тениски клуб "Бонито", Прњавор 24.03.2009. 

70 "Карате клуб Ипон Прњавор", Прњавор 16.04.2009. 

71 Фудбалски клуб "Борац" Шибовска, Прњавор 21.04.2009. 

72 "Удружење виноградара, винара и воћара  Прњавор", Прњавор 22.04.2009. 

73 Клуб Малог фудбала "Обилић" Прњавор, Прњавор 22.04.2009. 

74 Удружење Чеха "Чешка Беседа"Маћино брдо Прњавор 29.06.2009. 

75 Одред извиђача "Кестенград" Прњавор, Владе Винчића бб 25.09.2009. 

76 Удружење малих акционара фабрике обуће "Слога" А.Д. Прњавор, Прњавор 07.10.2009. 

77 
Удружење за очување и заштиту вода "Водовод-извор Дудевац" Лишња, 

Прњавор 
16.10.2009. 

78 Удружење вукови са Вучијака, Прњавор 26.11.2012. 

79 Кик бокс "Деспот" Прњавор,Бања лука 31.12.2009. 

80 Клуб реалног аикидо "ВУКОВИ" - Прњавор 05.05.2010. 

81 Делије север Прњавор, Прњавор 21.10.2010. 

82 Навијачи ФК Партизан "Гробари" Прњавор 25.10.2010. 

83 
 Удружење за заштиту ријека, ријечних сливова и екстремне спортове 

"Дерава" Прњавор 
25.10.2010. 

84 
Удружење малих акционара хотелско туристичког предузећа"Цер" 

акционарско друштво Прњавор, Прњавор 
27.10.2010. 

85 Кик бокс клуб "Прњавор", Прњавор 04.02.2011. 

86 Удружење "Ромска дјевојка-Романи Ћеј" ,Прњавор 07.02.2011. 

87 Удружење грађана спортског клуба "Први корак" Прњавор 07.02.2011. 

88 Ловачко удружење "Вис" Кокори-Прњавор 08.02.2011. 

89 Ловачко удружење"Илова" Велика Илова-Прњавор 08.02.2011. 

90 Карате клуб "Бијели лавови", Прњавор 08.02.2011. 

91 Коњички клуб "Вучјак" Прњавор 14.02.2011. 

92 Проточна галерија "Reyo" Прњавор 14.02.2011. 

93 Нанбудо клуб Прњавор 15.02.2011. 

94 
Бошњачка заједница културе "Препород" у БиХ - општинско друштво 

"Препород" Прњавор 
19.05.2011. 

95 
Хрватско културно друштво "Напредак" подружница Прњавор,                                                                     

Прњавор 
26.05.2011. 

96 Културно умјетничко друштво "Хафиз Осман Ћејван" Прњавор 31.05.2011. 

97 Културно умјетничко друштво "Садик Бојић" Прњавор 07.07.2011. 

98 Културно умјетнничко друштво "Хакија Табаковић", Прњавор 05.09.2011. 

99 Омладински фудбалски клуб "Соколски", Прњавор 26.09.2011. 

100 Удружење "Здрава вода" , Шаринци - Прњавор 03.11.2011. 

101 Удружење грађана еко покрет "Зелена планета" , Прњавор 22.11.2011. 

102 Удружење привредника Прњавор 02.12.2011. 

103 Градско културно умјетничко друштво "Пронија" Прњавор 22.02.2012. 

104 Кик бокс клуб "Гард" Прњавор, Прњавор 25.07.2012. 

105 
Удружење родитеља дјеце са сметњама у физичком и психичком развоју 

"Невен" Прњавор 
26.09.2012. 

106 Спортско друштво дом здравља Прњавор, Прњавор 20.03.2013. 
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107 Клуб лијечених алкохоличара Прњавор, Прњавор 12.04.2013. 

108 Удружење жена "Тканица" Прњавор 21.10.2013. 

109 Савез националних мањина општине Прњавор 28.11.2013. 

110 Удружење ромска снага Прњавор 05.02.2014. 

111 Боксерски клуб "Ринг" Прњавор 14.02.2014. 

112 
Удружење за очување и заштиту вода "Камник-Беговци" Доњи Штрпци - 

Прњавор 
06.03.2014. 

113 Спортски клуб - тениски клуб "Олимп 2000" Прњавор, Прњавор 22.02.2014. 

114 Општинска организација црвеног крста Прњавор 15.05.2014. 

115 
Међуопштинско културно умјетничко и спортско друштво "Наша села" 

Хрваћани, Прњавор 
05.06.2014. 

116 Српско црквено пјевачко друштво "Свети Георгије" Прњавор 06.02.2015. 

117 Спортско удружење за развој пливачког спорта "Вучијак" Прњавор  20.02.2015. 

118 Удружење Пољака и пријатеља "Болеславиец" Прњавор 05.02.2015. 

119 Стонотениски клуб "СПИН" Прњавор 20.04.2015. 

120 Билијар клуб "Гордон" Прњавор 16.04.2015. 

121 Удружење црногораца "Ловћен" Прњавор 17.04.2015. 

122 Удружење грађана "Град свијетлости" Штивор - Прњавор 06.02.2015. 

123 Удружење пољопривредних произвођача "Вијака" Доњи Вијачани - Прњавор 10.06.2015. 

124 Спортски клуб "Теретана икс" Прњавор 22.09.2015. 

 

 

 Посматрајући структуру активних удружења, односно НВО-а, на подручју 

општине из ове области највише је спортских клубова, удружења из области културе 

(културно-умјетничка друштва) и удружења националних мањина која реализују своје 

активности предвиђене статутима, а постоји и одређени број удружења која припадају  

областима интересних група (пензионери, инвалиди, послодавци, особе са посебним 

потребама итд.), те хуманитарних организација.  

Последњих неколико година на подручју општине присутан је тренд повећања 

броја удружења, што је позитивна чињеница јер показује ниво друштвене свијести и 

намјеру грађана да се кроз активности у НВО сектору укључе у рјешавање проблема у 

заједници.  

Једна од карактеристика невладиног сектора на подручју општине јесте да већи 

број удружења само формално постоји, а њихова активност је занемарива или је 

уопште нема. Многа од регистрованих удружења током године проведу једну или 

ниједну активност иако би према одредбама властитих статута били дужни провести 

бар обавезујућу годишњу сједницу удружења.  

Потребно је истакнути да су активна удружења са подручја општине Прњавор 

организатори значајних културних, спортских, хуманитарних и других манифестација 

које имају карактер традиционалних и по којима је општина Прњавор препознатљива у 

региону, али и шире. 

Основни проблем сваког удружења јесте изналажење средстава за финансирање 

редовних активности. Општина Прњавор сваке године суфинансира рад невладиног 

сектора са подручја општине, и то путем грантова и на основу одлука о расподјели 

буџетских средстава. Ова средства су углавном намијењена за суфинансирање 

несметаног обављања основне дјелатности удружења. Дио средстава неопходних за 

активности које проводе, удружења прибављају од донатора или их обезбјеђују из 

властитих извора.  
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 У протеклом периоду проведен је низ обука на тему могућности финансирања 

рада удружења из донаторских средстава и писања пројеката којима се аплицира на 

јавне позиве донатора из земље и иностранства. Најчешћи донатори су надлежна 

министарства и међународне хуманитарне организације. Такође, у оквиру надлежног 

одјељења редовно се прате јавни позиви за додјелу финансијских средстава, о чему се 

удружења обавјештавају путем интернет странице општине Прњавор или непосредним 

контактом (телефонски позиви, е-mail обавјештења, састанци и сл.). 

 

 

 

4. Закључна разматрања 

 

 

 Оснивање, регистрација, унутрашња организација и престанак рада удружења 

уређен је Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске, број 52/01 и 42/05). 

 

 Увидом у Јединствени регистар удружења грађана, који се води при 

Министарству управе и локалне самоуправе, на подручју општине Прњавор је 

забиљежен раст броја регистрованих невладиних организација (удружења). Највећи 

број удружења дјелује у области спорта, културе (културно-умјетничка друштва) и 

хуманитарног рада, а постоји и одређени број удружења која припадају областима 

интересних група (националне мањине, пензионери, инвалиди, послодавци, особе са 

посебним потребама, итд). 

  

 Анализирајући рад удружења са подручја општине Прњавор, уочено је да главни 

проблем у обављању основне дјелатности удружења представља недостатак 

финансијских средстава. Општина Прњавор помаже рад невладиних организација са 

подручја општине путем суфинансирања и путем пружања подршке и стварања 

потребних предуслова за њихов несметан рад и функционисање. 

 

 

 

  

   

  

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 


