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Увод 

 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 31/16) предвиђено је разматрање Информације о стању 

у невладином сектору на подручју општине Прњавор и активностима у 2016. години.У 

складу с тим, а на основу расположивих податакаОдјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности сачињена је ова информација која има за циљ 

анализирање стања у невладином сектору и информисање одборника Скупштине 

општине о истом.  

Поред службене евиденције, значајан извор података су поред непосредног 

праћења рада већине невладиних организацијаи подаци прикупљени од удружења и 

организација путем извјештаја о раду, као и подаци Министарства управе и локалне 

самоуправе. 

Све невладине организације регистроване су на основу Закона о удружењима и 

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

42/05) и заведене у Јединствени регистар удружења грађана који се води при 

Министарству управе и локалне самоуправе. Према подацима Министарства,на 

подручју општине Прњавор тренутно је регистровано132 удружења грађана, међутим, 

нека од њих само формално постоје и њихова активност је занемарива или је уопште 

нема. Тај проблем је пропознат и приликом израде Стратегије развоја општине 

Прњавор, те је међу дефинисаним секторским циљевима и циљ да се ојача сектор 

цивилног друштва и повећа активно учешће невладиних организација у локалној 

заједници.  

Међу активним регистрованим удружењима на подручју општине Прњавор 

доминирају удружења из области спорта, затим културе, значајан број је удружења 

националних мањина, а постоји одређени број удружења која припадају областима 

интересних група (пензионери, инвалиди, послодавци итд.), те хуманитарних 

организација.  

Посљедњих неколико година на подручју општине присутан је тренд 

оснивањанових удружења, што је позитивна чињеница јер показује ниво друштвене 

свијести и намјеру грађана да се кроз активности у НВО сектору укључе урјешавање 

проблема у заједници.  

Општина Прњавор препознаје значај који удружења имају за локалну заједницу, 

те сходно томе, већ дужи низ година издваја средства за суфинансирање рада 

невладиног сектора и то путем грантова, јавних позива, као и на основу одлука о 

расподјели буџетских средстава. Такође, редовно се врши праћење и обавјештавање 
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НВО сектора о јавним позивима виших нивоа власти, те се пружа савјетодавна и 

консултативна подршка приликом аплицирања на исте.  

Обзиром на бројност невладиног сектора на подручју општине Прњавор, овом 

информацијом ће бити обрађене невладине организацијекоје су финансиране из Буџета 

општине Прњавор и које у доставиле извјештаје о раду. 

 

 

1. Активности невладиних организација са подручја општине у 2016. 

години 

Активне невладине организације са подручја општине Прњавор су организатори 

значајних културних, спортских, хуманитарних и других манифестација које имају 

карактер традиционалних и по којима је општина Прњавор препознатљива у региону 

али и шире. У даљем тексту дат је преглед најзначајнијих активности удружења 

грађана у 2016. години, по областима у којима дјелују. 

1.1. Активности НВО из области спорта 

Носиоци спортских активности на подручју општине Прњавор су спортски 

клубови који обухватају широк спектар колективних и појединачних спортова. 

Тренутно на подручју општине активно дјелује око 30-ак спортских клубова, који 

окупљају значајан број чланова. Најмасовнија грана спорта је фудбал.  

Спортски клубови са подручја општине Прњавор су током 2016. године били 

домаћини значајних међународних спортских манифестација и такмичења, као што су: 

 

- 24. Светосавски шаховски турнир у организацији Шаховског клуба„Пошк“ 

Поточани, 

- 17. Међународна улична трка у организацији Атлетског клуба „Прњавор“ 

Прњавор, 

- 14. Prnjavor open 2016. у организацији Теквон-до клуба „Прњавор“ Прњавор, 

- 2. Меморијални рукометни турнир „Мика 2016“ у организацији Рукометног 

клуба „Слога“ Прњавор, 

- Међународни турнит у уличној кошарци „FIBA 3x3 Streetball 2016.“у 

организацији Кошаркашког клуба „Младост 76“ Прњавор, 

- Васкршњи карате куп и куп нација Прњавор 2016. у организацији Карате клуба 

„Ипон“  Прњавор. 

- Џудо куп и љетна школа џудоа 2016. у организацији Џудо клуба „Соко-М“ 

Прњавор. 

- „10. Светосавски футсал куп“ у организацији Клуба малог фудбала „Обилић“ 

Прњавор. 

 

Поред набројаних спортских манифестација, клубови су током године 

реализовали редовне програмске активности које, поред осталог, подразумијевају 

одржавање редовних тренинга,одласке на турнире и такмичења (општинска, 

регионална, међународна...), набавку спортске опреме итд.  
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1.2. Активности НВО из области културе 

 

На подручју општине Прњавор активно дјелује значајан број удружења из 

области културе међу којима су најбројнија културно-умјетничка друштва која својим 

активностима значајно доприносе обогаћивању културног садржаја у општини. 

Најзначајније активности реализоване од стране удружења из области културе током 

2016. године су:  

 

- Одржавање пјесничког маратона од стране Српског књижевног клуба „Таласи“ 

Прњавор, 

- Смотра фолклора организована од стране СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор, 

- Концерт поводом обиљежавања Првог српског устанка, у организацији ГКУД 

„Пронија“ Прњавор, 

- Манифестација „Дани дијаспоре“ организована од стране КУД-а Садик Бојић 

Мравица-Гаљиповци, 

- Манифестација „Лишањски дани“ у организацији КУД-а „Хакија Табаковић“ 

Лишња. 

 

Поред редовних програмских активности реализованих на подручју општине, од 

стране културно-умјетничких друштава реализован је иниз посјета иностранству чиме 

је промовисана општина Прњавор и представљени њени обичајии традиција.  

 

 

1.3.Активности удружења националних мањина 

 

На подручју општине Прњавор ативно дјелује значајан број удружења 

националних мањина која његују културу и традицију земаља из којих потичу. 

Најзнчајније активности реализоване у 2016. години биле су: 

 

- Украјински бал у организацији КПУУ „Тарас Шевченко“ Прњавор 

- Традиционалне машкаре у организацији удружења Чеха „Чешка беседа“ Маћино 

Брдо,  

- Традиционалнемашкаре у организацији Удружења Италијана- Клуб Трентини 

Штивор, 

- Фестивал националних мањинаопштине Прњавор „Мала Европа“ у организацији 

Савеза националних мањина општине Прњавор и општине Прњавор. 

 

Поред наведених манифестација, удружења националних мањина су током 2016.  

године реализовала и низ других активности које су допринијеле промоцији традиције, 

културе, језика и обичаја националних мањина са подручја општине Прњавор. Ове 

манифестације такође доприносе промоцијизаједништва и различитости 

карактеристичних за општину Прњавор, као и успостављању нових и јачању већ 

постојећих веза са матичним земљама припадника националних мањина са подручја 

општине. 

 

 

1.4.Активности осталих удружења грађана  

 

На подручју општине Прњавор дјелује неколико хуманитарних организација, 

као 
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и удружења грађана која окупљајучланове одређених интересних група: Удружење 

пензионера, Општинска организација слијепих, Удружење родитеља дјеце са сметњама 

у физичком и психичком развоју, Удружење избјеглих и расељених лица и др. 

Најзначајније активности реализоване током 2016. године, поред осталих, су: 

 

- 24. Светосавска забава у организацији Кола српских сестара Прњавор 

- Обиљежавање Дана бијелог штапа, од стране Општинске организације слијепих  
- „Bike-rock fest 2016.“ у организацији Мото клуба „Прњавор 07“ Прњавор 

- Акција пошумљаваља у организацији Планинарског друштва „Корак више“ 

Прњавор 

- Акције добровољног даривања крви, организована од стране Општинске 
организације Црвеног крста 

- Одлазак на бањску рехабилитацију и љетовање чланова Удружења пензионера 
- Изложба и продаја радова Дневног центра „Невен“ организована на Тргу 

српских бораца. 

 

 

2. Стање у невладином сектору на подручју општине 

 

За потребе израде информације, упутили смо дописе удружењима са подручја 

општине да опишу потешкоће са којима се суочавају у свом раду. На бази достављених 

података може се закључити да је основни проблем сваког удружења недостатак 

финансијских средстава за реализацију програмских активности. Ова чињеница 

повлачи за собом низ проблема, као што су обезбјеђење стручних лица за рад са 

члановима удружења (тренери, кореографи), плаћање трошкова превоза на гостујуће 

наступе, чланарине савезима и др. 

Поред проблема финансијске природе, већина удружења се сусреће са 

проблемом неадекватних просторијаза рад и недостатком опреме.Овај проблем је 

посебно изражен код Општинске организације слијепих, обзиром на чињеницу да 

прилаз простору који користе, као и сам простор није прилагођен људима са овом 

врстом хендикепа (нераван терен, велики број степеница, недостатак рукохвата итд.). 

Такође, Дневни центар „Невен“ је суочен са недостатком простора, обзиром да је 

тренутно број корисника Центра значајно већи од броја када је Центар почео са радом, 

а један од проблема са којим се суочавају јесте и дотрајало превозно средство које 

користе у свом раду. Овдје ћемо издвојити и недостатак теренског возила за потребе 

Кола српских сестара, док удржења из области спорта наводе као једанод горућих 

проблема високу цијену закупа спортксе дворане Слога која доводи до смањења броја 

тренинга, као и са проблемом простора за одржавање тренинга борилачких спортова. 

Такође један  од проблема је и недостатак атлетске стазе за потребе атлетског спорта.   

 

 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу изложеног, може се закључити да је на подручју општине Прњавор 

регистрован велики број невладиних организација, те да је у задњих неколико година 

забиљежен раст новооснованих, међутим, мали број њих у континуитету споводи 

активности из области свог дјеловања.  
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Уочено је да је главни проблем у обављању основних дјелатности удружења 

недостатак финансијских средстава. Општина Прњавор помаже рад невладиних 

организација путем суфинансирања и пружања подршке као и стварања одређених 

предуслова за њихов рад и функционисање.Да би се рализовали значајнији пројекти  

потребно је унаприједити услове за јачање капацитета НВО за припрему и 

имплементацију пројеката финансираних из екстерних извора. На овај начин би 

семогле искористити расположивасредства у разним фондовима те и на тај начин 

обезбиједила додатна средства за реализацију пројектних активности.  

Када је ријеч о бројности и квалитету организованих садржаја од стране 

невладиних организација, подаци о броју одржаних културних, спортских, 

хуманитарних и другихманифестација показују задовољавајуће стање. Ипак, у 

наредном периоду је потребно је усмјерити активности на унапређење инфраструктуре 

у области културе и спорта. 

 


