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ОДЛУКА 

начину расподјеле финансијских средстава политичким

из буџета општине Прњавор 

 

 

 

  

 

 

 

 

                             ПРЕДЛАГАЧ: Скупштинa општине
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ПРИЈЕДЛОГ 

политичким странкама 

општине 

служба Скупштинe 



На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Служнени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члан 2. Закона о финансирању 

политичких странака из буџета републике, града и општине („Службени гласник 

Републике Српске“, број 65/08), члан 35. Изборног закона Републике Српске, 

(«Службени гласник Републике Српске», број број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 

109/12), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 192. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине је, на __. сједници одржаној 

___.07.2016. године усвојила 

 

ОДЛУКУ 

о допунама Одлуке о начину расподјеле финансијских средстава политичким странкама 

из буџета општине Прњавор  

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о начину расподјеле финансијских средстава политичким странкама 

из буџета општине Прњавор («Службени гласник општине Прњавор» број 3/14) у члану 

3. иза става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„(2) Средства за изборну кампању обезбјеђују се у буџету за годину у којој се 

одржавају избори, у износу не мањем од 0,05% укупних буџетских прихода из 

претходне године. 

 

Члан 2. 

 Иза члана 6. додаје се нови члан 7. који гласи:  

 „(1) Расподјела средстава за изборну кампању врши се тако да се обезбиједе: 

1) једна трећина средстава странкама које имају одборнике у Скупштини 

општине и то од тога 50% средстава се распоређује у једнаким износима свим 

парламентарним странкама, а остатак средстава сразмјерно броју одборничких 

мандата: 

2) једна трећина средстава политичким странкама којима су потврђене изборне 

листе; 

3) једна трећина средстава политичким странкама које освоје одборничке 

мандате сразмјерно броју освојених мандата у Скупштини општине. 

(2) Пријаве за средаства за избор одборника у Скупштину општине подносе се 

Општинској изборној комисији која одлучује о поднесеним захтјевима. 

(3) Расподјела средстава за финансирање дијела трошкова изборне кампање 

независних кандидата и листа независних кандиата вршиће се на начин и по 

критеријумима које утврди Републичка изборна комисија. 

 

Члан 3. 

(1) Иза члана 7. додаје се нови члан 8. који гласи: 

„У случају да политичка странка незаконитио користи буџетска средства 

утврђена овом одлуком Начелник општине може на приједлог Главне службе за 

ревизију јавног сектора Републике Српске ускратити даљу исплату тих средстава.“ 

(2) Члан 7. и члан 8. Одлуке постају чланови 8. и 9. Одлуке. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-___/16                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: __.07.2016. године                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                        Борко Лукановић 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ  

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. Закона о локалној 

самоуправи („Служнени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члану 2. Закона о финансирању политичких странака из буџета републике, града 

и општине („Службени гласник Републике Српске“, број 65/08), члану 35. Изборног 

закона Републике Српске, («Службени гласник Републике Српске», број број: 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12) члану 30. Статута општине („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члану 192. Пословника Скупштине општине Прњавор   

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

 

Разлози за доношење ове одлуке садржани су у члану 2. Закона о финансирању 

политичких странака из буџета републике, града и општине којим је прописано да 

право на финансијска средства у складу са наведеним законом остварују: а) политичке 

странке и коалиције које имају посланике или одборнике у скупштини, б) независни 

посланици и независни одборници који су изабрани као независни кандидати, в) 

политичке странке, листе независних кандидата и независни кандидати са потврђеним 

изборним листама и г) регистроване коалиције са потврђеном јединственом листом 

кандидата. 

Чланом 3. истог Закона прописано је да се финансијска средства стечена у 

складу са законом користе и за покриће дијела трошкова изборне кампање политичких 

странака, коалиција, независних листа и независних кандидата којима су потврђене 

изборне листе  за избор одборника, а чланом 9. прописано је да се средства за изборну 

кампању обезбјеђују у буџету за годину у којој се одржавају избори, а да се начин 

расподјеле средстава врши у складу са изборним прописима. 

 Чланом 35. Изборног закона Републике Српске  прописано је да се дио средстава 

за изборну кампању користе на начин како је то предвиђено чланом 2. ове одлуке.   

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

 

За провођење ове одлуке средства су планирана буџетом општине Прњавор.   

 


