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На основу члана 2. Правилника о суфинансирању културног стваралаштва
националних мањина у Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске'', брoj 25/15) Министарство просвјете и културе расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката културног ствaралаштва националних мањина у
2016. години
I
Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва
националних мањина у 2016. години.
II
На јавни конкурс могу да се пријаве:
1) удружења националних мањина регистрована на локалном нивоу и
2) удружења националних мањина од посебног значаја за Републику.
III
Јавни конкурс се расписује за пројекте:
1) који афирмишу културу и културну разноликост путем очувања, заштите и
презентације културног насљеђа националних мањина,
2) који су истраживачки, едукативни и промотивни из области културе
националних мањина,
3) који су намијењени дјеци и младима, а у сврху очувања културе
националних мањина,
4) којима се врши повезивање више удружења исте националне мањине у
Републици ради очувања и богатијег презентовања њихове културне традиције,
5) којима се унапређује сарадња са сродним удружењима националних
мањина изван Републике,
6) којима се унапређује сарадња између различитих удружења националних
мањина са циљем промоције богатства различитости и
7) којима се промовише и доприноси одржавању вишегодишњих програмских
активнисти националних мањина.

IV
Подносиоци пријава за суфинансирање пројеката из области културе из тачке I
треба да испуњавају сљедеће услове:
1) да посједују организациони капацитет,
2) да пројекат садржи елементе који доприносе очувању културе и традиције
националних мањина,
3) да прoјекти промовишу и популаришу културу националних мањина,
4) да је обезбијеђено више извора суфинансирања пројекта,
5) да су за пројекте којима конкуришу финансијски одговорни и
6) да имају подршку у јединици локалне самоуправе у којој дјелују.
V
Комисија за избор пројеката ће на основу општих и посебних критеријума, утврђених
у овом јавном конкурсу, појединачно процијенити и стручно вредновати пријављене
пројекте.
VI
Пријављени пројекти треба да испуњавају сљедеће критеријуме:
1) да су квалитетни,
2) да су економични и рентабилни,
3) имају едукативни, истраживачки и промотивни дио програма,
4) постоји традиција одржавања,
5) посједују доказ о средствима за суфинансирање обезбијеђеним из других извора и
6) доприносе очувању и промовисању културе народа који представљају.
VII
Подносилац пријаве на Конкурс обавезан је доставити:
1) административни образац,
2) пројектни образац,
3) финансијски образац,
4) копију рјешења о регистрацији и статут за оне који подносе пријаву први
пут,
5) радне биографије организационог тима,
6) биланс стања и успјеха овјерен од АПИФ-а за претходну годину и
7) доказ о броју чланова удружења.
VIII
Јавни конкурс биће објављен на порталу Владе Рeпублике Српске (www.vladars.net) –
на страници Министарства просвјете и културе, и у дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс остаје отворен тридесет дана од дана објављивања у дневном
листу ,,Независне новине“.
IX
Пријава, као и финансијски образац који су подносиоци пријава дужни доставити као
саставни дио пројекта, биће доступни на порталу Владе Рeпублике Српске
(www.vladars.net) на страници Министарства просвјете и културе.

Документација се доставља искључиво на обрасцима које је прописало
Министарство и који се попуњавају електронски, и то три примјерка у електронској
(ЦД, УСБ..) и један у штампаној форми.
У супротном, пријаве се неће узети у разматрање.
Уколико једна организација конкурише са више пројеката, сваки пројекат је
потребно доставити појединачно.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
X
Пријаве на конкурс са комплетном документацијом доставити лично или путем
поште на адресу: Министарство просвјете и културе Републике Српске, Трг
Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са назнаком Конкурс за суфинансирање
пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2016. години.
XI
Корисници буџетских средстава из 2015. године, који нису у року доставили
наративни и финансијски извјештај о реализацији и намјенском утрошку средстава,
или чији извјештај због неправилности и ненамјенског трошења буџетских
средстава није усвојен од стране Министарства просвјете и културе Републике
Српске, не могу пријавити пројекте на расписани Јавни конкурс за суфинансирање
пројеката из области културе из Буџета Републике за 2016. годину.
XII
Извјештај о пројектима који ће бити суфинансирани биће објављен на порталу Владе
Рeпублике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и
културе.
Са учесницима конкурса који остваре право на суфинансирање биће склопљен
уговор о суфинансирању пројекта.
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