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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
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Брпј: 07.06/052-2577/18
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 културнпг стваралащтва наципналних маоина у Републици
Српскпј („Службени гласник Републике Српске'', брпј 25/15) Министарствп прпсвјете и
културе расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансираое прпјеката културнпг ствaралаштва наципналних маоина у 2018.
гпдини

I
Расписује се Јавни кпнкурс за суфинансираое прпјеката културнпг стваралащтва
наципналних маоина у 2018. гпдини.
II
На јавни кпнкурс мпгу да се пријаве:
1. удружеоа наципналних маоина регистрпвана на лпкалнпм нивпу и
2. удружеоа наципналних маоина пд знашаја за Републику.
III
Јавни кпнкурс се расписује за прпјекте:
1. кпји афирмищу културу и културну разнпликпст путем пшуваоа, защтите и
презентације културнпг насљеђа наципналних маоина,
2. кпји су истраживашки, едукативни и прпмптивни из пбласти културе наципналних
маоина,
3. кпји су намијеоени дјеци и младима, а у сврху пшуваоа културе наципналних
маоина,
4. кпјима се врщи ппвезиваое вище удружеоа исте наципналне маоине у
Републици ради пшуваоа и бпгатијег презентпваоа оихпве културне традиције,
5. кпјима се унапређује сарадоа са српдним удружеоима наципналних маоина
изван Републике,

6. кпјима се унапређује сарадоа између разлишитих удружеоа наципналних маоина
са циљем прпмпције бпгатства разлишитпсти и
7. кпјима се прпмпвище и дппринпси пдржаваоу вищегпдищоих прпграмских
активнисти наципналних маоина.

IV
Ппднпсипци пријава за суфинансираое прпјеката из пбласти културе из ташке I треба да
испуоавају сљедеће услпве:
1. да ппсједују прганизаципни капацитет,
2. да прпјекат садржи елементе кпји дппринпсе пшуваоу културе и традиције
наципналних маоина,
3. да прoјекти прпмпвищу и пппуларищу културу наципналних маоина,
4. да је пбезбијеђенп вище извпра суфинансираоа прпјекта,
5. да су за прпјекте кпјима кпнкурищу финансијски пдгпвпрни и
6. да имају ппдрщку у јединици лпкалне сампуправе у кпјпј дјелују.
.
V
Пријављени прпјекти бпдпваће се на пснпву сљедећих критеријума:
1. да су квалитетни,
2. да су екпнпмишни и рентабилни,
3. имају едукативни, истраживашки и прпмптивни дип прпграма,
4. ппстпји традиција пдржаваоа,
5. ппсједују дпказ п средствима за суфинансираое пбезбијеђеним из других извпра
и
6. дппринпсе пшуваоу и прпмпвисаоу културе нарпда кпји представљају.
Кпмисија за избпр прпјеката ће, на пснпву утврђених критеријума ппјединашнп прпцијенити
и струшнп вреднпвати пријављене прпјекте.

VI
Ппднпсилац пријаве на Кпнкурс пбавезан је дпставити:
1. административни пбразац,
2. прпјектни пбразац,
3. финансијски пбразац,
4. кппију рјещеоа п регистрацији и статут за пне кпји ппднпсе пријаву први пут,
5. радне бипграфије прганизаципнпг тима,
6. биланс стаоа и успјеха пвјерен пд АПИФ-а за претхпдну гпдину и
7. дпказ п брпју шланпва удружеоа.
VII
Кприсници бучетских средстава из 2017. гпдине, кпји нису у рпку 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 прпсвјете и културе Републике Српске, не мпгу пријавити прпјекте на
расписани Јавни кпнкурс за суфинансираое прпјеката културнпг стваралащтва наципналних
маоина за 2018. гпдину.

VIII
Јавни кпнкурс биће пбјављен на ппрталу Владе Рeпублике Српске (www.vladars.net) – на
страници Министарства прпсвјете и културе, и у дневнпм листу „Независне нпвине“.
Јавни кпнкурс пстаје птвпрен тридесет дана пд дана пбјављиваоа у дневнпм листу
,,Независне нпвине“.

IX
Пријава, кап и финансијски пбразац кпји су ппднпсипци пријава дужни дпставити кап
саставни дип прпјекта, биће дпступни на ппрталу Владе Рeпублике Српске (www.vladars.net)
на страници Министарства прпсвјете и културе.
Дпкументација се дпставља искљушивп на пбрасцима кпје је прпписалп Министарствп и
кпји се пппуоавају електрпнски, и тп три примјерка у електрпнскпј (ЦД, УСБ) и један у
щтампанпј фпрми.
У супрптнпм, пријаве се неће узети у разматраое.
Укпликп једна прганизација кпнкурище са вище прпјеката, сваки прпјекат је пптребнп
дпставити ппјединашнп.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се узети у разматраое.
X
Пријаве на кпнкурс са кпмплетнпм дпкументацијпм дпставити лишнп или путем ппщте на
адресу: Министарствп прпсвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000
Баоа Лука, са назнакпм Кпнкурс за суфинансираое прпјеката културнпг стваралаштва
наципналних маоина у 2018. гпдини.
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