РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-707, факс: 051/338-877, www.vladars.net

Брпј: 07.06/640-2/18
Дана: 10.04.2018. гпдине
На пснпву шлана 82. став 2. Закпна п републишкпј управи (''Службени гласник
Републике Српске'', бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и
шлана 2. Правилника п суфинансираоу јавних пптреба у култури Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', брпј: 26/17), министар прпсвјете и културе
Републике Српске расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансираое прпјеката из пбласти кинематпграфије и оених кпмплементарних
дјелатнпсти/ прганизација филмских фестивала у 2018. гпдини
I
Расписује се jавни кпнкурс за суфинансираое прпјеката из пбласти кинематпграфије и
оених кпмплементарних дјелатнпсти у 2018. гпдини, у сљедећпј категприји:
1. Организација филмских фестивала.
II
Ппднпсипци пријава на Јавни кпнкурс за суфинансираое прпјеката из ташке I треба да
испуоавају сљедеће услпве:
1. Да су регистрпвани за пбављаое културнп-умјетнишке дјелатнпсти на
теритприји Републике Српске;
2. Да је бучетпм прпјекта планиранп вище извпра финансираоа;
3. Да предвиђенп суфинансираое пд стране Министарства не прелази 70%
укупнпг бучета прпјекта.
III
Ппднпсипци пријава на Јавни кпнкурс за суфинансираое прпјеката из ташке I треба да
испуоавају сљедећи услпв:
1. Да ппсједују прганизаципни капацитет.
IV
Приликпм пријављиваоа на јавни кпнкурс сви ппднпсипци су дужни да дпставе
дпказе п испуоаваоу ппщтих и ппсебних услпва, и тп :
1) пријаву,

2) прпјектни пбразац (са детаљнп разрађеним прпјектпм и кпнцептпм фестивала),
3) финансијски пбразац,
4) кппију рјещеоа п регистрацији и статут (псим лица шији су прпјекти били
суфинансирани у претхпднпј гпдини),
5) биланс стаоа и успјеха пвјерен пд АПИФ-а за претхпдну гпдину,
6) бипграфије прганизаципнпг тима,
7) ппртфплип прганизаципнпг тима,
8) детаљнп разрађен прпграм фестивала (прилпжити прпграм из претхпдних
гпдина укпликп је мпгуће),
9) прпмптивни материјал фестивала за претхпдне три гпдине (не пднпси се на
фестивале у настајаоу).
Дпкументација из ташке IV ппдт. 2. и 3. дпставља се искљушивп на прпписаним
пбрасцима кпји су дпступни на страници Министарства прпсвјете и културе Републике
Српске (www.vladars.net) и на ппрталу Е-култура (www.ekulturars.com).
Дпкументација се дпставља у три примјерка у електрпнскпј фпрми (CD или USB), и
један примјерак у щтампанпј верзији.
V
Пријављени прпјекти бпдпваће се на пснпву сљедећих критеријума:
1) квалитет и садржај прпјекта,
2) усклађенпст бучета са планпм активнпсти, екпнпмишнпст и рентабилнпст,
3) прпфесипналнпст и квалитет фестивала и прпграма
4) прпфесипналнпст прганизаципнпг тима,
5) утицај прпјекта на квалитет културнпг живпта заједнице,
6) инпвативнпст и пптенцијал за развијаое савремених пракси,
7) дппринпс развпју критишке мисли,
8) дппринпс развпју публике,
9) дппринпс развпју спцијалне кпхезије и ствараоу птвпренпг друщтва,
10) ппдрщка лпкалне заједнице у реализацији прпјекта,
11) представљаое и афирмација дпмаћих умјетника у земљи и у инпстранству
(знашајнп заступљен брпј дпмаћих умјетника у прпјекту),
12) међунарпдни аспект фестивала,
13) eдукативни аспект прпјекта и пратећег прпграма фестивала,
14) знашај и видљивпст фестивала у граду, пднпснп регији,
15) степен пстварене сарадое са јавним устанпвама културе.
Кпмисија за избпр прпјеката ће, на пснпву утврђених критеријума ппјединашнп
прпцијенити и струшнп вреднпвати пријављене прпјекте.
Највећи изнпс кпји се мпже дпдијелити за суфинансираое прпјекта је 35.000,00 КМ.
VI
Нa Јaвни кoнкурс из ташке I не мпгу се пријављивати:
1. Устанпве културе шији псниваш је Влада Републике Српске;
2. Кприсници бучетских средстава кпјима је изврщена уплата средстава, а кпји
нису дпставили наративни и финансијски извјещтај п реализацији и намјенскпм
утрпщку средстава, или шији извјещтај збпг неправилнпсти и ненамјенскпг
трпщеоа бучетских средстава није усвпјен пд стране Министарства.

VII
Јавни кпнкурс биће пбјављен на Ппрталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) на страници Министарства прпсвјете и културе и дневнпм листу „Независне нпвине“.
Јавни кпнкурс пстаје птвпрен 30 дана пд дана пбјављиваоа у “Независним нпвинама“.
VIII
Пријаве на Кпнкурс са кпмплетнпм дпкументацијпм дпставити лишнп или ппщтпм на
адресу: Министарствп прпсвјете и културе Републике СрпскеС, Трг Републике Српске 1,
78 000 Баоа Лука, са назнакпм Кпнкурс за суфинансираое прпјеката из пбласти
кинематпграфије и оених кпмплементарних дјелатнпсти у 2018. гпдини, у сљедећпј
категприји: рганизација филмских фестивала.
IX
Неблагпвремене, недппущтене, неразумљиве или непптпуне пријаве неће бити узете у
разматраое.
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