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1. УВОД 

Скупштина општине Прњавор, на свом 23. редовном засиједању одржаном 7. 

фебруара 2019. године, приликом разматрања Извјештаја о извршењу Програма развоја 

спортa на подручју општине Прњавор за 2018. годину је усвојила Закључак број 01-

022- 13.1/19, којим је од спортских клубова који користе средства из буџета 0пштине  

Прњавор, затражила да у року од 30 дана Скупштини општине поднесу извјештај о 

финансијском пословању за 2018. годину. 

Према томе правни основ за израду и подношење овог извјештаја Скупштини 

општине Прњавор садржан је у Закључку Скупштине општине Прњавор број 01-022- 

13.1/19  од 07.02.2019. године. 

 Након ступања на снагу Закључка Скупштине општине Прњавор, надлежно 

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, је својим актом број 

03.-022-13/19 од 18.2.2019. године упутило допис свим спортским клубовима који су 

користили средства из буџета Општине Прњавор и затражило да у циљу израде 

извјештаја на одговарајућем обрасцу доставе потребне податке. 

 

1.1. Преглед клубова од којих је затражено да доставе податке о финансијском 

пословању за 2018. годину: 

 

1. РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР, 

2. КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР, 

3. КК „МЛАДОСТ БУЛДОГС“ ПРЊАВОР, 

4. ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР, 

5. КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ ПРЊАВОР, 

6. АК „САН“ ПРЊАВОР, 

7. КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР, 

8. ФК „БУДУЋНОСТ“ ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ, 

9. ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР, 

10. ТЕКВОН-ДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР, 

11. ФК „БОРАЦ“ ШИБОВСКА,  

12. ФК „БИСЕРИ“ ЛИШЊА,  

13. КМФ „ОБИЛИЋ“ ПРЊАВОР,  

14. АК „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР, 

15. ОК „УКРИНА“ ПРЊАВОР, 

16. ШК „ПОШК“ ПОТОЧАНИ, 

17. КИК БОКС КЛУБ „ДЕСПОТ“ ПРЊАВОР, 

18. БОКС КЛУБ „РИНГ“ ПРЊАВОР, 

19. СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР. 
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  Од 19 спортских клубова и асоцијација, који су користили средства из Буџета 

општине Прњавор, свој податке о финансијском пословању је доставило 10 спортских 

клубова. 

 

 

 

1.2. Преглед клубова који су доставили потпуне или дјелимичне податке о свом 

финансијском пословању за 2018. годину: 

 

1. РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР, 

2. КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР, 

3. КК „МЛАДОСТ БУЛДОГС“ ПРЊАВОР, 

4. ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР, 

5. КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ ПРЊАВОР, 

6. АК „САН“ ПРЊАВОР, 

7. КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР, 

8. ФК „БУДУЋНОСТ“ ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ, 

9. ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР и 

10. ТЕКВОНДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР. 

 

1.3.Преглед клубова који ниси доставили податке о свом финансијском 

пословању за 2018. годину: 

 

1. ФК „БОРАЦ“ ШИБОВСКА,  

2. ФК „БИСЕРИ“ ЛИШЊА,  

3. КМФ „ОБИЛИЋ“ ПРЊАВОР,  

4. АК „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР, 

5. ОК „УКРИНА“ ПРЊАВОР, 

6. ШК „ПОШК“ ПОТОЧАНИ, 

7. КИК БОКС КЛУБ „ДЕСПОТ“ ПРЊАВОР 

8. БОКС КЛУБ „РИНГ“ ПРЊАВОР 

9. СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

2. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ О СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА 

 

 У циљу потпунијег информисања одборника Скупштине општине и 

разумијевања извјештаја о раду и пословању спотрских клубова и асоцијација, у 

наредној табели дајемо неке основне статусне податке о клубовима, које су преузете из 

информација клубова који су доставили своје податке. 
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2.1. Табела број 1. 

Р.б Назив СК или 

асоцијације 

Година 

оснивања 

Циљеви Расположиви(људски и 

материјални) ресурси 

Чланство 

клуба 

Активности 

1. ФК „ЉУБИЋ“ 

ПРЊАВОР 

-Основан1946. 

године, 
-регистован. 

Развој и омасовљење 
фудбала, васпитање 
младих и 

организовање 
спортских 

такмичења, турнира 
кампова и  сл. 

Људски ресурси: 

-5 тренера (лиц.) 

-2 физијатар ССС 

-Секретар   

Материјални ресурси:  

Два спорс.терна, пратећи објекти, 2 

косачице, трактор за ваљање терена,  
извјесна количина спортске опреме и 

реквиз., ТВ, машина за веш и рачунар. 

-180 чланова 
-нико не плаћа 
чланарину 

 

Такмичење у свим категоријама. 
Сениори: 

-Друга лига РС,  

-Куп СР, 

-Мем.турнир „Синиша Пеулић“,  

-био домаћин купа РС за жене. 

2. Карате клуб 

„БИЈЕЛИ 

ЛАВОВИ“ 

Прњавор 

-Основан 
2010. године,  
-регистован. 

Обука у вјештини 

каратеа, такмичење и 

престављање општине 
Прњавор у РС и шире 

Људски ресурси: 

-1 тренер ВСС 

-1 помоћни тренер ССС 

Материјални ресурси: 

- разни реквизити за тренирање  

-25 чланова 
-сви плаћају чла- 
нарину по 25 КМ 

на мјесечном 

нивоу 

Наступали на четири турнира 
(Добој, БЛ, Нови Град и 

Р.Србија) 
 Освојили су 17 медаља.   

3 Атлетски клуб 

„САН“ Прњавор 
-Основан 2017. 
године, 
-регистрован 

Промовисање атле- 
тског спорта у граду и 

региону, стручно 

усваршавање дјеце и 

омладине и стручног 
кадра, теорганизација 
такмичења и 

такмичење.  

Људски ресурси: 

-1 тренер , виша тренерска школа, 
повремено 2 тренера по потреби.  

Материјални  ресурси: 

 -не посједује ништа, тренинзи су на 
градским улицама, а превоз на 
такмичење ван града организује у 
властитој режији. 

45 чланова,   
-нико не плаћа 
чланарину. 
 

 

У 2018. години учествовали на 
41 такмичењу: БиХ, Србији, 

Хрватској, Црној Гори и 

Словенији и освојили 125 

медаља у свим категоријама. 

4. Рукометни клуб 

„СЛОГА“ 

Прњавор 

-Основан 
1971. године, 
-регистован  

Окупљање ђака и 

омладине узраста од 

6 до 18 година и 

развој рукометног 
спорта, организовање   
рукометних 

такмичења  и 

учествовање на 
такмичењима у 
оквиру рукометних 

асоцијација. 

 Људски ресурси: (нема података) 
Материјални  ресурси: 

-два комплета спортске опреме 
(дресови, тренерке, торбе и лопте), 
пар чуњева и љестве за тренинге.  
Тренинге одржавју у изнајмљеној 
дворани за коју годишње плаћају од 

8.000, 00 до 10.000, 00 КМ 

 

60 чланова који 

зависно од кате- 
горија плаћају 
чланарину од 10 

до 15 КМ, што 

годишње износи 

око 4.500,00 КМ 

У сезони 2017/2018, оквиру Ру- 

коментог савеза РС, такмичио 

се у свим категоријама а сенио- 

рска екипа заузела 5. мјесто 

Друге лиге РС, и изборио 

учешће у Купу РС, те неколико 

турнира, Бијељина(3), Прњавор 

(2), Бањалука (2) Лакташи (1), а 
на међународним такмичењима 
учествовао и освоји значајне 
успјехе у Зрењанину (3) и 

Славонском Броду (5). 
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Р.б Назив СК или 

асоцијације 

Година 

оснивања 

Циљеви Расположиви(људски и 

материјални) ресурси 

Чланство 

клуба 

Активности 

5. Клуб малог 

фудбала 

„ЉУБИЋ“ 

Прњавор 

2005. године, а 

реорганизован 

2014. године 

Окупља омладину и 

грађане ради бавље- 

ња малим фудбалом, 

учествовање у спо- 

ртским такмичењима, 

организација турнира, 

развијање спортског 

духа на морално-

етичким принципима. 

Људски ресурси: (нема података) 

Материјални ресурси:  

-Двије гарнитуре дресова и тренерки,  

- 6 лопти,  

-Маркери, чуњеви, спортске торбе. 

-30  чланова  

-нико не плаћа 

чланарину 

 

У 2018. години испао из Прве 

лиге РС и тренутно се такмичи 

у Другој лиги РС,  

-организује турнире у 

Прњавору, а учествује на 

турнирима и пријатељским 

сусретима у РС и иностранству 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошаркашки 

клуб 

“МЛАДОСТ 

БУЛДОГС“ 

Прњавор 

Основан 2017. 

године 

уједињењем 

двије школе 

кошарке: ОКК 

Прњавор и КК 

„Младост“ 

Прњавор 

-регистрован 

Развијање  и унапре- 

ђење кошаркашког 

спорта, окупљање 

дјеце и омладине 

ради укључивања и 

бављењем кошарком 

и подизање физичке 

културе, развијања 

другарства и радних 

навика, учешће на 

такмичењима и сл. 

Људски ресурси: 

-2 тренера, (главни  тренер ВСС, и 

помоћни тренер) 

Материјални ресурси:  

-возило, опрема и други реквизити,  

пословне просторије, сале и иргалишта 

(вањски кошаркашки терен за уличну 

кошарку, кошаркашку конструкцију, 

семафор и остале помоћне реквизите и 

лопте) 

70 чланова од 

којих 25 чланова 

плаћа по 20,00 

КМ, а 40 

чланова плаћа 

по 30,00 КМ 

што за 10 мје- 

сеци годишње 

прикупи 

17.000,00 КМ 

чланарине.   

Такмичи се у Другој лиги КСРС 

и заузео 3 мјесто, али због недо- 

статка средстава није прешао у 

Прву лигу као виши ранг 

такми- чења, омладинци 3 

мјесто, кадети 4 мјесто у 

Подручном кошаркашком 

одбору БЛ,  

-организовао 22. међународни 

турнир у уличној кошарци и про- 

глашен од стране ФИБЕ за нај- 

боље организован турнир у БиХ. 

7. Карате клуб 

„ИПОН“ 

Прњавор 

-Основан 1994. 

године. 

-регистован 

Окупљање и попула- 

ризација карате спо- 

рта као борилачке 

вјештине, организаци- 

ја и учешће на  турни- 

рима и такмичењима, 

те организација 

полагања за ученичка 

и мајсторска знања.  

Људски ресурси: 

-3 тренера и 

-3 судије 

Материјални ресурси: 

100 м2 татамија (струњаче), разни 

реквизити за тренинге, рукавице и 

остала заштитна опрема, канц. сто и 

столица 

Клуб броји 40 

чланова, од чега 

20 рекреативних 

и 20 такмичар- 

ских,   

Чланарину плаћа 

15 чланова од 

чега 5 по 20,00 

КМ, а 10 чланова 

по 30,00 КМ. 

Редовни тренинзи по годишњем 

плану, учешће на такмичењима 

и турнирима у РС и БиХ,  

Учешће на међународним 

такмичењима, 

Организовање Васкршњег –

Ђурђевданског полагања, 

У току 2018. године освојили 

много медаља у свим 

категоријама.  
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Р.б Назив СК или 

асоцијације 

Година 

оснивања 

Циљеви Расположиви(људски и 

материјални) ресурси 

Чланство 

клуба 

Активности 

8. Џудо клуб 

“СОКО-М“ 

Прњавор 

-Основан 1993. 

године 

-регистрован 

Окупљање дјеце и 

омладине у циљу  

популаризације 

џудоа као борилачке 

спортске дисциплине 

Људски ресурси:  

-1 тренер (Виши тренер џудоа), 

Материјални ресурси: 

- Власник 400 м2 струњача и 200 м2 

које је набавио а није исплатио. 

- Просторије у закупу, плаћају 

трошкове режије и одржавања 

Броји укупно 70 

чланова од чега: 

60 редовних и 10 

почасних члано- 

ва, 60 чланова 

плаћа чланарину, 

што на годишњем 

нивоу износи око 

10.600,00 КМ 

 

У свим узрасним категоријама 

учествује на првенству БиХ, а у 

току 2018. године, је учествовао 

на 27 такмичења, на којима је 

освојено 160 медаља.  

9. ТЕКВОН-ДО 

клуб  

„ПРЊАВОР“ 

Прњавор 

-Основан 1994. 

године 

-регистрован 

Развијање, 

омасовљавање и 

унапређење теквандо 

спорта у складу са 

политикама развоја 

физичке културе у 

Републици Српској  

Људски ресурси: 

-3 тренера од чега 2 са ВСС и 1 тренер 

са ССС. 

Материјални ресурси: 

Клуб је власник 200 м2 татамија 

(струњача), те већи број фокусера и 

врећа неопходних за одвијање 

тренинга, посједује више пари 

заштитне опреме за такмичаре, те 27 

комплета опреме (тренерке и мајице) 

за чланове. Користи изнајмљене сале и 

друге прострије за вјежбање. 

Клуб броји 70 

чланова од чега 

50 редовних и 

20 почасних 

чланова. 

Чланарину 

плаћа 34 члана у 

износу од по 

30,00 КМ 

 

10. Фудбалски клуб 

„БУДУЋНОС“ 

Доњи 

Гаљиповци 

-Основан 1973. 

године, -

регистрован 

Циљ окупљање дјеце 

и омладине ради 

бављења фудбалом 

као спортском 

граном, 

организовање и 

учествовање на 

спортским   

такмичењима. 

Људски ресурси: 

-1 тренер ССС 

Материјални ресурси: 

-Клуб располаже са фудбалским тере- 

ном у Доњим Гаљиповцима, а користи 

и просторије Друштвеног дома у 

Доњим Гаљиповцима, те неуслован 

објекат као свлачионице. 

-Посједује спортску опрему (дресове) 

и лопте. 

Клуб броји 54 

члана од чега 22 

рекреативно се 

баве фубалом, а 

32 су такмичари. 

- Чланови клуба 

не плаћају 

чланарину. 

У такмичарској  2017/2018. 

сезони клуб се такмичио у 

Општинској фубалској лиги 

„Лакташи-Прњавор-Србац“ и 

заузео је шесто мјесто. 
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3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

У  извјештајима за прошлу годину сви клубови изузев Џудо клуба „Соко-М“ 

Прњавор, који нема никаквих проблема у функционисању,  износе тешкоће у свом 

раду, које се углавном односе на недостатак финансијских средстава за нормално 

функционисање клуба те плаћање одређених обавеза и трошкова, наводе се лоши 

услови за одржавање тренинга, те да имају велике трошкове закупа сала и спортских 

дворана које користе за тренинге и такмичења. 

 

 У наредним табелама приказано је финансијско пословање спортских клубова 

који су доставили податке. 

 

3.1.ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.         365,00      970,00     265,70  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга      7.308,60  13.806,57     188,90  

Расходи за режијски материјал      8.821,67  18.082,45     204,97 

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање    16.059,09    6570,67        40,91  

Расходи по основу путовања и смјештаја      6.002,28   

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге 1.691.30  7.642.64  451.87  

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи       

Расходи финансирања и други финан. трошкови       

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку простројења и опреме        411,50   

Остали непоменути расходи  112.562,60  126.324,29  112,22 

 УКУПНО РАСХОДИ  146.808,26 179.810,40   122,47 

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина   11.640,00   20.223,00 173,73 

Приходи по основу донација 14.145,00 16.305,83 115,20 

Приходи из буџета општине  99.800,00 95.430,80  95,62  

Остали приходи (поклони, грантови виших нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично) 17.235,53 19.6310,57 113,89 

УКУПНО ПРИХОДИ 142.829,53 151.590,20 106,13 

 

Укупан финансијски рузултат за 2018.годину: -28.220,20 КМ. 
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3.2.КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.  300,00 550,00    

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал  100,00 100,00    

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја  1.100,00  600,00   

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге  250,00 250,00    

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи  700,00  700,00   

Расходи финансирања и други финан. трошкови  84,00 84,00    

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме  100,00  300,00   

Остали непоменути расходи  2.000,00  1.200,00   

 УКУПНО РАСХОДИ  4.630,00  3.784,00   

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина 800,00 400,00  

Приходи по основу донација    

Приходи из буџета општине    3.600,00   

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично) 3.830,00   

УКУПНО ПРИХОДИ 4.630,00 4.000,00  

 

Укупан финансијески резултат за 2018. годину: + 216,00 КМ. 
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3.3. АТЛЕТСКИ КЛУБ „САН“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених       
Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 
спортских терена и слично.    410,00   
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене  5.160,00 4.191,00    

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја  4.664,00 7.557,00    

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге 1.019,00  585,00    
Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи  5.201,00 4.117,00    

Расходи финансирања и други финан. трошкови       

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме       

Остали непоменути расходи  533,00 591,00    

 УКУПНО РАСХОДИ  16.577,00  17.451,00   

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина    

Приходи по основу донација 15.095,00 14.863,00  

Приходи из буџета општине  1.487,00 2.070,00    
Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 
власти Републике Српске или БиХ и слично)  540,00  

УКУПНО ПРИХОДИ 16.582,00 17.473,00  

 
Укупан финансијски резултат за 2018. годину: + 22,00 КМ. 
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3.4.РУКОМЕТНИ КЛУБ „СЛОГА“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.  5.311,80 9.255,60    

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја  4,220,00 7.500,00    

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге  500,00 500,00    

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи  1.500,00 1.816,00    

Расходи финансирања и други финан. трошкови       

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме  2.200,00 6.000,00    

Остали непоменути расходи  7.000,00 4.000,00    

 УКУПНО РАСХОДИ  20.731,80 29,071,60    

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина 3.000,00 4.500,00  

Приходи по основу донација 1.000,00 2,500,00  

Приходи из буџета општине  14.000,00 15.895,80    

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично)    

УКУПНО ПРИХОДИ 18.000,00 22.895,80  

 
Укупан финансијски рузултат за 2018. годину: - 6.175,80 КМ. 
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3.5.КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.  1.223,00 2.100,00    

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја  1.464,50 1.163,00    

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге       

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи  3.400,00 9.000,00    

Расходи финансирања и други финан. трошкови  491,70 242,10    

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме  3.991,50 2.740,00    

Остали непоменути расходи    6.630,00   

 УКУПНО РАСХОДИ  19.571,00 21.875,10    

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина    

Приходи по основу донација 1.900,00 1.800,00  

Приходи из буџета општине  6.400,00 19.137,40    

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично)  1.000,00  

УКУПНО ПРИХОДИ 8.300,00 21.937,00  

 
Укупан финансијски резултат за 2018. годину: + 61,90 КМ. 
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3.6.КОШАРКАШКИ КЛУБ „МЛАДОСТ БУЛДОГС“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате    2.850,00   

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.    10.800,00   

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене (трошкови 

госотвања)    1.800,00   

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја    3.900,00   

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге       

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи 

(Школа кошарке 4.000,00, камп 2.000,00, Стреет баал 

Прњаввор 4.000,00, набавка средстава за с.б 5.500,00,  

коотизација , семинари и судије 8.900,00, орг. 

Меморијалних турнира 1.500,00    25.900,00   

Расходи финансирања и други финан. трошкови    150,00   

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме    6.400,00   

Остали непоменути расходи       

 УКУПНО РАСХОДИ    51.860,00   

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина  17.000,00  

Приходи по основу донација  5.540,00  

Приходи из буџета општине    32.877,00   

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично)    

УКУПНО ПРИХОДИ  55.417,00  

 
Укупан финансијски рузулатат за 2018. годину: + 3.557,00 КМ. 
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3.7.КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених (дневнице)  728,00 310,00    

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.    400,00   

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене (пехари и 

медаље)    3.540,00   

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво и 

храна)  2.500,40  439,00   

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге       

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи (регистрација 

такмичара)  2.992,00 2.035,00    

Расходи финансирања и други финан. трошкови       

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме       

Остали непоменути расходи  3.212,26  2.109,65   

 УКУПНО РАСХОДИ  9.432,26 8.833,65    

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина 1.160,00 2.040,00  

Приходи по основу донација 300,00 350,00  

Приходи из буџета општине  7.000,00 8.188,40    

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично) 114,00 1.252,56  

УКУПНО ПРИХОДИ 8.574,60 11.830,90  

 
Укупан резултат:                                   - 857,66 КМ  + 2.997,25 КМ. 
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3.8.ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.  3.600,00     

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга  1.800,00     

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање  100,00     

Расходи по основу путовања и смјештаја 5.000,00   

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге  150,00     

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи       

Расходи финансирања и други финан. трошкови       

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме  14.500,00     

Остали непоменути расходи       

 УКУПНО РАСХОДИ  25.210,00     

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина 10.600,00   

Приходи по основу донација 3.000,00   

Приходи из буџета општине  9.000,00     

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично)    

УКУПНО ПРИХОДИ 22.600,00   

 

Укупан финансијски рузулатат за 2018. годину: -2.610,00 КМ. 
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3.9. ТЕКВОН-ДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.  5.331,00 3.192,00    

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга  1.001,58 879,93    

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја  17.352,59 8.492,51    

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге  303,50 337,28    

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи  918,80  ..   

Расходи финансирања и други финан. трошкови  6.994,92 8.211,09    

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме  6.643,34 267,38    

Остали непоменути расходи  100,00 200,00    

 УКУПНО РАСХОДИ  38.618,73 21.580,19   

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина 11.530,34 6.000,00  

Приходи по основу донација 9.070,00 2.170,00  

Приходи из буџета општине  14.200,00 13.312,40    

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично) 375,00 3.400,00  

УКУПНО ПРИХОДИ 35.175,34 25.482,40  

 

Укупан финансијски рузулатат за 2018. годину: +3.902,21 КМ. 
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3.10.ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БУДУЋНОСТ“ ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених       

Расходи по основу закупа просторија,  дворана, 

спортских терена и слично.       

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање(коотизација и судије)    1.800,00   

Расходи по основу путовања и смјештаја    515,00   

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге    160,00   

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине (игралиште)    350,00   

Остали неквалификовани расходи- чланарина клуба    254,00   

Расходи финансирања и други финан. трошкови       

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме    690,00   

Остали непоменути расходи       

 УКУПНО РАСХОДИ    3.770,00   

ПРИХОДИ 2017. 2018. ИНДЕКС 

Пренос прихода из 2017. године  81,41  

Приходи по основу чланарина    

Приходи по основу донација  340,00  

Приходи из буџета општине   3.415,00   

Остали приходи (поклони, грантови вихих нивоа 

власти Републике Српске или БиХ и слично)    

УКУПНО ПРИХОДИ  3836,41  

 

                 Вишак прихода над расходима за 2018. годину: 66,41 КМ. 
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3.11. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊАКЛУБОВА за 2018. годину 

 

 У 2018. години позитивно је пословало седам од 10 клубова/асоцијација који су 

доставили информације о пословању, док су код три клуба/асоцијације у 2018. години 

били већи расходи од прихода. 

 

У наредној табели приказани су приходи и расходи клубова/асоцијација за 2018. 

годину: 
 

Р. б. клуб/асоцијација приходи/КМ  расходи/КМ позитино 

пословање 

1.  ТЕКВОНДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 25.482,40 21.580,19 3.902,21 КМ 

2.  КК „МЛАДОСТ БУЛДОГС“ ПРЊАВОР 55.417,00 51.860,00 3.557,00 КМ 

3.  КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ ПРЊАВОР 11.830,90 8.833,65  2.997,25 КМ 

4.  КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР 4.000,00 3.784,00 216,00 КМ 

5.  ФК „БУДУЋНОСТ“ ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ 3.836,41  3.770,00 66,41 КМ 

6.  КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 21.937,00 21.875,10  61,90 КМ 

7.  АК „САН“ ПРЊАВОР 17.473,00 17.451,00 22,00 КМ 

 

Р. б. клуб/асоцијација расходи/КМ приоходи/КМ негативно 

пословање 

1.  ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР  179.810,40  151.590,20 28.220,20 КМ 

2.  ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР 25.210,00 22.600,00 2.610,00 КМ 

3.  РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР 29,071,60 22.895,80 6.175,80 КМ 

 

           4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ЗАХТЈЕВИ КЛУБОВА 

 Анализирајући  податке које су доставили 10 клубова може се закључити да је и 

упркос одређеним слабостима и проблемима у раду, већи дио (седам клубова) 

позитивно половао, а мањи дио (три клуба) је исказао губитак у пословању. 

 Клубови који су доставитри своје информације, за превазилажење одређених 

тешкоћа  и проблема у свом раду предлажу и одређене мјере и активности и то: 

1. ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР, - обзиром да нису профитабилна организација, да 

се сагледа могућност да клуб потрошњу воде плаћа као и домаћинства, а не 

као до сада што плаћају индустријску потрошњу воде. Траже помоћ у 

сансцији фудбалког игралишта. 

2. КК „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР –од Општине Прњавор тражи да им се 

обезбједи простор за тренинге изградњом спортске довране или да им се 

плаћа закуп. 

3. АК „САН“ ПРЊАВОР – предлаже изградњу атлетске стазе. 
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4. РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР – предлаже да се изгради спортска дворана у којој 

би приоритет за тренинге имали клубови, траже повећање средстава у буџету 

и набавку комбија. 

5. КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР- предлаже изградњу спортске дворане, 

6.  КК „МЛАДОСТ БУЛДОГС“ ПРЊАВОР – предлаже изградњу градске 

спортске дворане у власништву општине Прњавор, која би била дата 

клубовима за одржавање тренинга и спортских такмичења. 

7. КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ ПРЊАВОР – траже повећање новчаних средстава 

за њихов рад и адаптацију сале за тренинге. 

8. ФК “БУДУЋНОСТ“ ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ – траже грађевински материјал за 

адаптацију и санацију свлачионица. 

 

 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине. 

 

 


