РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-706, факс: 051/338-877, mp@mp.vladars.net

Број: 07.06/052-7959/15
Датум: 18.11.2015.године

Министарство просвјете и културе Републике Српске, министар др Дане Малешевић, на
основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 4. став 3. Правилника о посебним
критеријумима и поступку за расподјелу дијела прихода од игара на срећу („Службени гласник
Републике Српске“, број 108/14), а у вези са чланом 4. став 1. т. а) и б) и става 2. тачка б)
Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начин расподјеле дијела прихода од игара
на срећу („Службени гласник Републике Српске“, број 104/13 и 05/14) расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу
дијела прихода од игара на срећу
I
Расписује се jавни конкурс из области културе за суфинансирање пројеката из области:
1. Mеђународне сарадње - подршка организацијама, удружењима и установама културе којe
користе средства иностраних фондова и
2. Децентрализације у култури.
II
Пројекти из области међународне сарадње треба да испуњавању сљедеће услове:
1. Да имају обезбијеђено најмање 15.000 КМ из иностраних фондова,
2. Да уз пријаву на конкурс имају приложен уговор или гаранцију о одобреним финансијским
средствима из иностраног фонда и
3. Да њихова реализација, са припремом, траје најмање три мјесеца.
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III
Пројекти из области децентрализације у култури треба да испуњавању сљедеће услове:
Промовишу умјетничке и културне садржаје високог квалитета домаће продукције,
Планираним буџетом за реализацију пројекта имају планиране и друге изворе
суфинансирања,
Доставе доказ о сарадњи са установом културе из јединице локалне самоуправе у којој се
програм реализује,
Садрже различите форме културног израза из различитих области културе и умјетности са
додатном компонентом едукативног карактера (предавање или округли сто на тему
изведеног садржаја, упознавање са елементима извођачке умјетности),
Да се пројекат изводи најмање три мјесеца,
Обезбиједи реализацију пројектних активности у најмање три јединице локалне самоуправе
(од којих минимум једна општина мора бити из источног дијела Републике Српске) и то:
Берковићи, Братунац, Брод, Власеница, Вукосавље, Дервента, Доњи Жабар, Зворник,
Калиновик, Кнежево, Костајница, Лопаре, Љубиње, Милићи, Модрича, Невесиње,

Пелагићево, Петровац, Петрово, Рибник, Рогатица, Рудо, Соколац, Трново, Угљевик, Хан
Пјесак, Чајниче, Шамац, Шипово.
IV
Право учешћа у расподјели средстава из тачке I имају организације, удружења грађана и
установе за обављање културне дјелатности регистроване на територији Републике Српске.
Установе културе чији је оснивач Република не могу учествовати у расподјели средстава.
V
Једна организација може конкурисати само са једним пројектом.
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VI
Приходи од накнада од игара на срећу и остварене добити Лутрије Републике Српске
усмјеравају се за суфинансирање пројеката, програма и организација, на основу сљедећих
општих критеријума:
Допринос пројеката (планова и програма) за остваривање јавног интереса (број корисника,
реализовани програми, остварени и предвиђени социјални учинци и слично);
Транспарентности и могућности вршења контроле остварених резултата (индикатора
учинка);
Препорука стручњака из области у којој је пројекат припремљен и
Износа средстава потребних за финансирање реализације пројекта, односно учешћа у
финансирању пројекта (сопствена средства, донације, средства из буџета Републике Српске,
средства из буџета јединица локалне самоуправе и других средстава).
VII
Оцјењивање и вредновање пројеката из тачке I подтачка 1, вршиће се на основу сљедећих
посебних критеријума:
Квалитет достављеног пројекта,
Допринос одрживом развоју културе и умјетности у Републици,
Допринос међународној и регионалној културној сарадњи кроз реализацију пројеката или
програма из области културе,
Допринос пројекта јачању организације,
Учешћа што већег броја умјетника у пројекту и
Процјене утицаја на средину у којој се пројекат или програм спроводи.

VIII
Оцјењивање и вредновање програма из тачке I подтачка 2, вршиће се на основу сљедећих
посебних критеријума:
1. Квалитет пројекта,
2. Допринос пројекта јачању организације,
3. Процјене утицаја на средину у којој се пројекат или програм спроводи,
4. Оригиналности и специфичности програмских активности,
5. Укљученост осјетљивих група и лица са посебним потребама у реализацију програмских
активности и
6. Досадашњи реализовани пројекти и остварени резултати носиоца пројекта.

IX
Приликом пријављивања на конкурс из тачке I овог конкурса подносилац треба да достави:
1. Попуњену пријаву,
2. Пројектну документацију (опис пројектних активности, учеснике, разрађен план активности
по фазама) и

3. Финансијски план трошкова за извршење предложеног пројекта или програма са подацима о
укупним трошковима, назначеним средствима која ће се обезбиједити из властитих и других
извора, те назначеним износом средстава која се потражују.
Уз документацију из става 1. потребно је приложити и сљедећe:
1. Извод из судског регистра или рјешење о регистрацији код надлежног органа,
2. Финансијски извјештај за претходну годину и
3. Преглед активности у претходне три године (реализовани пројекти и активности, остварени
резултати).
X
Суфинансирање пројеката из тачке I вршиће се у складу са расположивим средствима.
За суфинансирање пројеката из тачке I може се додијелити максимално 10.000,00 КМ по
пројекту.
XI
Јавни конкурс биће објављен у дневним новинама и на порталу Владе Републике Српске
(www.vladars.net), на страници Министарства просвјете и културе.
Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневним новинама „Независне
новине“.
XII
Пријава ће бити доступна на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net), на
страници Министарства просвјете и културе.
Поред пријаве, потребно је обавезно приложити финансијски образац као саставни дио
пројекта, који је такође доступан на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net), на
страници Министарства просвјете и културе.
Детаљно представљен пројекат потребно је доставити у три примјерка.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
XIII
Пријаве на Јавни конкурс са комплетном документацијом потребно је доставити лично или
поштом на адресу Министарства просвјете и културе РС, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања
Лука, са назнаком Конкус за суфинансирање пројеката из области КУЛТУРЕ за
расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2015. годину.

МИНИСТАР
др Дане Малешевић

