
На основу члана 35. и 39. Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2012. годину («Службене новине Федерације БиХ», број 03/12) 
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на ...... сједници одржаној .............2012. 
године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле  
средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и 

Херцеговине за 2012. годину Федералном министарству културе и спорта - 
Федералном министарству културе и шпорта 

 

I 

Усвајају се Програм утрошка средстава са критеријима расподјеле 
средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и 
Херцеговине за 2012. годину Федералног министарства културе и спорта - 
Федералног министарства културе и шпорта (у даљњем тексту Министарства) 
утврђених у раздјелу 52. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину 
(«Службене новине Федерације БиХ», број 03/12). 

II 

Расподјела средстава текућих трансфера утврђених овом Одлуком вршит 
ће се у складу са опћим и посебним критеријима. 

Опћи критерији утврђују се за сваки трансфер посебно, а посебни критерији 
утврђују се за сваки трансфер посебно или за сваки појединачни програм унутар 
трансфера. 

III 

Расподјела средстава текућих трансфера вршит ће се за програме и 
пројекте како слиједи: 

 

1.  Трансфер за обнову културног и градитељског наслијеђа 

Опћи критерији за расподјелу средстава текућег трансфера су: 

- квалитет кандидираних програма и пројеката и њихов допринос подизању опћег 
нивоа у областима заштите културног и градитељског наслијеђа; 

- допринос успјешном презентирању и афирмацији Босне и Херцеговине и 
Федерације Босне и Херцеговине у свијету; 

- регионална и национална заступљеност; 
- суфинансирање програма у областима заштите културног и градитељског 

наслијеђа, који су подржани од стране других нивоа власти и имају 
обезбијеђено суфинасирање. 

Посебни критерији за расподјелу средстава текућег трансфера су: 

- наставак и реализација започетих пројеката; 
- вриједност објекта (хисторијска, умјетничка, архитектонска, културна, духовна, 

просторна); 
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- приоритет и неопходност радова у складу са стањем објеката који имају статус 
националног споменика Босне и Херцеговине; 

- заштита и очување покретних и нематеријалних културно-хисторијских добара. 
 
 

Бро
ј 

Назив програма Сврха програма Организација- прималац  Износ 

1. 2 3 4 5 

1. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 

заштиту јавних 
објеката 
културне 
баштине 

Заштита јавних 
објеката културне 

баштине 

Институције и власници 
објеката задужени за 
реализацију 
програма/пројеката, 
одабрани путем јавног 
позива  

  

90.000,00

2. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 
исламских 
сакралних 
објеката 
културне 
баштине 

Заштита 
исламских 

сакралних објеката 
културне баштине 

Институције и власници 
објеката задужени за 
реализацију 
програма/пројеката, 
одабрани путем јавног 
позива 
  

90.000,00

3. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 

католичких 
сакралних 
објеката 
културне 
баштине 

Заштита 
католичких 

сакралних објеката 
културне баштине 

Институције и власници 
објеката, задужени за 
реализацију 
програма/пројеката, 
одабрани путем јавног 
позива 

 

70.000,00

4. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 

православних 
сакралних 
објеката 
културне 
баштине 

Заштита 
православних 

сакралних објеката 
културне баштине 

Институције и власници 
објеката задужени за 
реализацију 
програма/пројеката, 
одабрани путем јавног 
позива 

 

45.000,00

5. 

Израда пројеката 
заштите 

некропола са 
стећцима 

Заштита 
археолошких 
подручја – 
некропола 

Институције и власници 
задужени за реализацију 
програма/пројеката 

50.000,00

6. Израда пројеката Заштита старих Институције и власници 110.000,00
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и извођење 
радова за 

заштиту старих 
градова значајне 

културне 
баштине 

 

градова значајне 
културне баштине 

задужени за реализацију 
програма/пројеката 

 

 

7. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 
стамбених 

објеката значајне 
културне 
баштине 

Заштита 
стамбених објеката 
значајне културне 

баштине 

Институције и власници 
објеката задужени за 
реализацију 
програма/пројеката, 
одабрани путем јавног 
позива 

 

 

72.000,00

8. 

Заштита 
покретног и 

нематеријалног 
културно 

хисторијског 
наслијеђа 

Подршка музејима 
и  институцијама 
културе које имају 
дугогодишњи 
континуитет и 

значај у очувању 
покретних и 

нематеријалних 
добара културне 

баштине 

Институције  културе као 
носиоци пројеката 
заштите покретних добара 
културне баштине у 
Федерацији БиХ, 
одабрани путем јавног 
позива 

200.000,00

9. 

Програми 
међународне 
сарадње и 
организација 
манифестације 
“Дани европског 

наслијеђа” 

Организација 
манифестације“Да
ни еуропског 
наслијеђа”, 
сарадња с Вијећем 
Европе. 

Институције културе као 
носиоци пројеката 
заштите добара културне 
баштине у Федерацији 
БиХ 

35.000,00

10. 

Стручни 
мониторинг 
објеката 
културног 
наслијеђа и 

израда законске 
регулативе 

Заштита 
споменичке 
баштине на 

територију ФБиХ 

Институција културе као 
носилац  пројекта заштите 
добара културне баштине 
у Федерацији БиХ, 
удружења и организације 
носиоци послова 

40.679,00

11. 

Интервентна 
средства за 
провођење 
хитних мјера 
заштите, 
програме, 
пројекте и 
завршетак 
започетих и 

Пројекти заштите и 
обнове културног 

наслијеђа 

Институција културе, 
удружења и организације 
као носиоци пројеката 

120.000,00
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уговорених 
радова 

УКУПНО:  922.679,00 

 

2. Трансфер за културу од значаја за Федерацију  

Опћи критерији за расподјелу средстава текућег трансфера су: 
 

1. Квалитет кандидираних пројеката/програма продукције, презентације и 
афирмације културног и умјетничког стваралаштва; 

2. Допринос кандидираних пројекта/програма подизању опћег културног нивоа 
грађана;  

3. Континуираност пројекта и његова традицијска основа (пројектне 
активности које имају дугорочни учинак и одрживост); 

4. Регионална и национална заступљеност; 
5. Допринос ангажирању и афирмацији младих у области културе; 
6. Висина процената улагања у програм/пројекат од стране других нивоа 

власти, иноземних или домаћих партнера у креирању и реализирању 
програма/пројеката те сачињени предуговори. 

 

Посебни критерији за расподјелу програма: Подршка 
манифестацијама, програмима и пројектима културе од посебног значаја 
за ФБиХ и БиХ од интернационалног значаја, у оквиру текућег трансфера 
су: 

 
1. Значај који пројекти и програми имају у погледу представљања 

Федерације БиХ и БиХ као еминентне културне средине; 
2. Програми који обезбјеђују континуитет продукције интернационално 

прихваћених умјетничких домета; 
3. Значај који продукција има у развоју културе и умјетности у 

интернационалним оквирима;  
4. Пројекти који презентирају и промовирају културу и умјетност других 

народа, односно, пројекти који јасно истичу значај међународне 
културне сарадње;  

5. Број учесника и посјетилаца који су обухваћени пројектом/програмом 
(домаћи и иноземни учесници и гости); 

6. Пројекти који подржавају размјену и мобилност умјетника и умјетничких 
дјела високог квалитета; 

7. Обезбјеђивање континуитета манифестација од посебног значаја за 
углед ФБиХ и БиХ као еминентне културне средине у региону и свијету; 

8. Манифестације које подржавају копродукцију умјетничких дјела високог 
квалитета. 
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Посебни критерији за расподјелу програма: Подршка 
манифестацијама, програмима и пројектима културе од значаја за ФБиХ, у 
оквиру текућег трансфера су: 

1. Значај пројекта/манифестације, оригиналност и његов допринос 
промовирању и афирмирању бх. културног стваралаштва и приступа 
култури у Федерацији БиХ; 

2. Значај програма за очување и унапређење културног идентитета, 
културног наслијеђа и културног развоја Федерације БиХ; 

3. Пројекти који потичу активно учешће и афирмирање младих умјетника и 
стваралаца; 

4. Број учесника (активних и пасивних) који су обухваћени 
пројектом/програмом; 

5. Обезбјеђивање континуитета манифестација од посебног значаја за 
углед Федерације БиХ као еминентно културне средине. 

 

Бро
ј 

Назив 
програма 

Сврха програма Организација-прималац  Износ 

1. 2 3 4 5 

1. 

Манифестац
ије, 

програми и 
пројекти 
културе од 
значаја за 
Федерацију 
Босне и 

Херцеговине 

Подршка 
манифестацијама, 
програмима и 

пројектима културе 
од посебног 
значаја за 

Федерацију Босне 
и Херцеговине и 

БиХ од 
интернационалног 

значаја 

Културне институције, 
организације, асоцијације 
и удружења одабрани 
путем Јавног позива 
објављеног дана 
03.01.2012. године 990.000,00

Подршка 
манифестацијама 
програмима и 

пројектима културе 
од значаја за 

Федерацију Босне 
и Херцеговине 

Културне институције, 
организације, асоцијације 
и удружења одабрани 
путем Јавног позива 
објављеног дана 
03.01.2012. године 

343.500,00

2. 

Израда 
анализа и 
елабората 

потребних за 
израду 
законске 

регулативе у 
области 
културе 

Законско 
регулирање аудио-

визуелног 
стваралаштва 

 

Удружења и организације 

 16.500,00
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3. 

Интервентна 
средства за 
програме 
културе од 
значаја за 
ФБиХ 

Подршка 
програмима 

културе од значаја 
за Федерацију БиХ

Културне институције, 
организације, асоцијације 
и удружења као носиоци 
пројеката 

150.000,00

 
У К У П Н О : 1.500.000,00

 

3. Трансфер за удружења грађана и организација у области културе 

 

Опћи критерији за расподјелу средстава текућег трансфера су: 

1. Квалитет кандидираних пројеката/програма и афирмација културног и 
умјетничког стваралаштва; 

2. Допринос кандидираних пројекта/програма подизању опћег културног нивоа 
грађана у локалној заједници и друштву;  

3. Потврђен статус и значај кандидираног пројекта; 
4. Регионална и национална заступљеност; 
5. Допринос ангажирању и афирмацији младих у области културе; 
6. Допринос јачању националне и вјерске толеранције; 

 

Посебни критерији за расподјелу средстава текућег трансфера су: 

- Интерес културне јавности, значај за културни живот локалне заједнице и 
друштва; 

- значај програма на домаћем и међународном плану; 
- потицање размјене, реализација у кооперацији или копродукцији; 
- самоодрживост програма и пројеката; 
- број активних учесника у пројекту, нарочито потврђених стручњака из области 

коју програм/пројекат представља;  
- континуитет квалитетног рада удружења или организације, признања и награде 

за досадашњи рад; 
- допринос реафирмацији и стварању аутентичног културно-хисторијског 

наслијеђа Босне и Херцеговине. 
 

Бро
ј 

Назив 
програма 

Сврха програма Организација-прималац  Износ 

1. 2 3 4 5 

1. 

Подршка 
пројектима 
удружења и 
организација 
у области 

Подршка 
манифестацијама, 
програмима и 
пројектима у 

области културе 

Културне институције, 
организације, асоцијације 
и удружења одабрани 
путем јавног позива 

300.000,00
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културе 

2. 

Интервентна 
средства за 
програме 

удружења и 
организација 
у области 
културе 

Подршка 
манифестацијама, 

програмима и 
пројектима у 

области културе 

Културне институције, 
организације, асоцијације 
и удружења као носиоци 
пројеката 

60.000,00

 
У К У П Н О : 360.000,00

 

4.  Трансфер за спорт од значаја за Федерацију 

Опћи критерији за расподјелу средстава текућег трансфера су: 

- квалитет кандидираних програма/пројеката;  

- дугогодишњи континуитет и значај програма/пројеката; 

- допринос популаризацији и развоју спорта; 

- допринос постизању врхунских спортских резултата; 

- допринос омасовљавању професионалног/аматерског спорта;  

- значај пројекта за афирмацију и едукацију младих с циљем развоја спорта; 

 
Посебни критерији за расподјелу програма: Суфинансирање изградње, 
реконструкције и опремања спортских објеката, у оквиру текућег 
трансфера су: 

 
- значај спортског објекта за развој спорта и стварање увјета за спортско-

рекреативне активности и врхунски спорт; 
- стање објекта и неопходност радова; 
- обим кориштења објекта и број корисника; 
- спортски објекат од опћег интереса у локалним заједницама и шире. 

 
Посебни критерији за расподјелу програма: Суфинансирање спортских 
манифестација које се организирају у Федерацији БиХ, у оквиру текућег 
трансфера су: 
 

- подршка манифестацијама и такмичењима од посебног интереса за ФБиХ; 
- континуитет и значај манифестације с циљем развоја спорта; 
- традиционалне спортске манифестације које доприносе популаризацији 

спорта у ФБиХ; 
- подршка пројектима који доприносе подизању квалитета и развоја спорта у 

ФБиХ; 
- обезбјеђење континуитета спортских манифестација од посебног значаја за 

углед ФБиХ. 
 
Посебни критерији за расподјелу програма: Учешће спортиста и клубова 
из Федерације БиХ на званичним међународним такмичењима, у оквиру 
текућег трансфера су: 
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- подршка пројектима који доприносе промоцији врхунског спорта на 

званичним међународним такмичењима;  
- подршка пројектима који обезбјеђују подстицање врхунских спортских 

резултата; 
- значај пројекта за развој спорта; 

- значај пројекта за популаризацију и афирмацију спортских екипа на 
међународном нивоу.  

 
Посебни критерији за расподјелу програма: Набавка спортске опреме за 
васпитно-образовне, развојне и едукационе програме у спорту за младе, у 
оквиру текућег трансфера су: 
 

- подршка спортским екипама с циљем обезбјеђивања увјета за развој 
аматерског спорта; 

- подршка пројектима који доприносе популаризацији и развоју спорта код 
младих; 

- стварање увјета за развој спорта у ФБиХ; 
- унапређење рада са младим спортистима с циљем постизања врхунских 

спортских резулата. 
 
Посебни критерији за расподјелу програма: Дјелатности спортских 
савеза конституираних на нивоу БиХ и ФБиХ, у оквиру текућег 
трансфера су: 
 

- подршка раду спорских савеза с циљем учествовања на међународним 
такмичењима; 

- постигнути спортски резултати у претходној такмичарској сезони; 
- значај пројекта у промовирању и представљању БиХ на међународним 

спортским такмичењима;  

- стварање увјета за подизање квалитете спорта и спортских резултата у 
БиХ. 

 

Посебни критерији за расподјелу програма: Суфинансирање спортских 
манифестација и клубова у области инвалидског спорта, у оквиру текућег 
трансфера су: 

 

- континуитет и значај манифестације с циљем развоја инвалидског спорта; 

- подршка пројектима који обезбјеђују подстицање врхунских спортских 
резултата у инвалидском спорту; 

- значај пројекта за популаризацију и афирмацију спортских екипа на 
међународном нивоу;  

- подршка пројектима који обезбјеђују подстицање врхунских спортских 
резултата. 

 

БР. Назив програма Сврха програма Организација- Износ 
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прималац 
1                      2           3            4            5 

1. 

Суфинансирање 
изградње, 
реконструкције и 
опремања 
спортских 
објеката 

Подршка 
изградњи, 
реконструкцији и 
опремању 
спортских 
објеката с циљем 
стварања 
предувјета за 
развој спорта и 
рекреације 
грађана 

Спортске 
организације, 
асоцијације, 
институције, 
клубови, савези и 
удружења одабрани 
путем јавног позива 

400.000,00

2. 

Суфинансирање 
спортских 
манифестација 
које се 
организирају у 
Федерацији БиХ 
 
 

Помоћ спортским 
организацијама и 
асоцијацијама у 
организацији 
спортских 
манифестација, 
које доприносе 
популаризацији и 
развоју спорта у 
Федерацији БиХ  

Спортске 
организације, 
асоцијације, 
институције, 
клубови, савези и 
удружења одабрани 
путем јавног позива 

240.000,00

3. 

Учешће 
спортиста и 
клубова из 
Федерације БиХ 
на званичним 
међународним 
такмичењима  
 

Подршка учешћу  
клубовима из 
Федерације БиХ 
на званичним 
међународним 
такмичењима, 
КУП-ови 
шампиона Европе

Спортске 
организације, 
асоцијације, 
институције, 
клубови, савези и 
удружења  

200.000,00

4. 

Набавка спортске 
опреме за 
васпитно-
образовне, 
развојне и 
едукационе 
програме у 
спорту за младе   

Подршка 
васпитним и 
едукационим 
програмима који 
доприносе 
очувању здравља 
и васпитања 
младих  

Клубови, спортски 
савези, школе и 
институције у 
области спорта и 
образовања   

125.000,00

5. 

Дјелатности 
спортских савеза 
конституираних 
на нивоу БиХ и 
ФБиХ 

Подршка 
активностима 
спортских савеза 

Спортски савези 
регистрирани на 
нивоу БиХ и ФБиХ, 
одабрани путем 
Јавног позива 

220.000,00
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6. 

Награђивање 
спортиста у складу 
са Уредбом о 
одређивању 
критерија за 
додјељивање 
награда 
спортистима, 
спортским 
радницима и 
спортским 
удружењима из 
ФБиХ за остварене 
врхунске спортске 
резултате на 
међународним 
такмичењима, 
усвојеном 7.3.2012. 
г. на 40. сједници 
Владе ФБиХ 

Награђивање 
спортиста за 
остварене 
врхунске спортске 
резултате 

Спортска удружења, 
спортски радници и 
спортисти који 
остваре врхунске 
спортске резултате  

 
 
 
 
 

60.000,00

 
7. 

Припреме за 
одлазак 
репрезентативац
а БиХ на 
Олимпијске игре у 
Лондону 2012 

Подршка одласку 
олимпијаца  БиХ 
на Олимпијске 
игре у Лондону 
2012. године 

Олимпијски комитет 
БиХ 

50.000,00

8. 

Припреме за 
одлазак 
репрезентативац
а БиХ на 
Параолимпијске 
игре у Лондону 
2012 

Подршка одласку 
параолимпијаца  
БиХ на 
Параолимпијске 
игре у Лондону 
2012. године 

Параолимпијски  
комитет БиХ 

25.000,00

9. 

Суфинансирање 
спортских 
манифестација и 
клубова у 
области 
инвалидског 
спорта 

Помоћ спортским 
организацијама и 
асоцијацијама у 
организацији 
спортских 
манифестација, 
које доприносе 
популаризацији и 
развоју 
ивалидског 
спорта у 
Федерацији БиХ 

Спортске 
организације, 
асоцијације, 
институције, 
клубови, савези и 
удружења у области 
инвалидског спорта 
одабрани путем 
јавног позива 

20.000,00

10. 

Провођење 
припремних 
активности 
везаних за израду 
законске 
регулативе у 
области спорта 

Израда Закона о 
спорту у ФБиХ 

Удружења и 
организације  

20.000,00
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11. 

 
Интервентна 
средства резерве 
за пројекте и 
програме у 
области спорта 

 
Подршка 
програмима и 
пројектима у 
области спорта  

Спортске 
организације, 
асоцијације, 
институције, 
клубови, савези и 
удружења у области 
спорта

140.000,00

 
У К У П Н О : 1.500.000,00

 

 

5.  Трансфер за младе 

 

Опћи критерији за расподјелу средстава текућег трансфера су: 

- квалитет кандидираних програма/пројеката;  

- значај пројекта за младе у Федерацији БиХ; 

- допринос популаризацији и развоју омладинског активизма; 

- регионална и национална заступљеност; 

- допринос унапређењу положаја младих у Федерацији БиХ;  

- побољшање положаја друштвено осјетљивих категорија младих особа. 
 

Посебни критерији за расподјелу програма: Истраживање, формирање и 
промовирање политика према младима у ФБиХ, у оквиру текућег 
трансфера су: 
 

- обим, квалитет и структура истраживања; 

- референце апликанта и досадашње искуство у раду с младима; 

- стручност лица ангажираних на пројекту; 

- временски рок провођења активности; 

- осигурано партнерство с другим нивоима власти и међународним 
организацијама; 

- учинци пројекта за младе у ФБиХ. 

 

Посебни критерији за расподјелу програма Подршка пројектима 
омладинских организација, у оквиру текућег трансфера су: 
 

- квалитет пројекта/програма; 

- број учесника (директних/индиректних) који су укључени у пројекат; 

- значај пројекта за већу друштвену укљученост младих у живот локалне 
заједнице; 

- јачање капацитета омладинских организација с циљем формирања Вијећа 
младих ФБиХ; 

- Изградња и јачање развоја способности код младих. 
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Бро
ј 

Назив 
програма 

Сврха програма Организација-прималац  Износ 

1. 2 3 4 5 

1. 

Истраживањ
е, 

формирање 
и 

промовирањ
е политика 
према 

младима у 
ФБИХ 

Хармонизирање 
политика ФБиХ 
према младим; 

јачање 
организационих 
капацитета 
носиоца 

омладинске 
политике у ФБиХ, и 

њихово 
промовирање међу 

младима 

Институције, организације, 
асоцијације и удружења  

50.000,00

2. 

Подршка 
пројектима 
омладинских 
организација 

Институционално 
јачање и 

повезивање 
омладинских 
удружења; 
побољшање 

положаја младих 

Институције, организације, 
асоцијације и удружења 
одабрани путем јавног 
позива 

100.000,00

3. 

Интервентна 
средства за 
програме 

удружења и 
организација 
у области 
културе 

Подршка 
програмима и 
пројектима 

везаним за младе 

Институције, организације, 
асоцијације и удружења 
као носиоци пројеката 

50.000,00

 
У К У П Н О : 200.000,00

 

IV 

Средства из тачке III подтачка 1. под редним бр. 1, 2, 3, 4, 7, 8, из тачке III 
подтачка 2. под редним бројем 1, из тачке ИИИ подтачка 3. под редним бројем 1, 
из тачке III подтачка 4. под редним бр. 1, 2, 3 и 9 као и из тачке III подтачка 5 под 
редним бројем 2 ове Одлуке додијелит ће се на основу јавног позива којег 
расписује федерални министар културе и спорта. 

V 

У складу са овом Одлуком, појединачне одлуке о додјели средстава 
корисницима у свим наведеним трансферима, доноси федерални министар 
културе и спорта. 

 

VI 
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Корисници средстава су обавезни да додијељена средства користе 
намјенски и да доставе извјештај са комплетном документацијом којом се 
доказује намјенски утрошак средстава у року од 15 дана од дана завршетка 
пројекта/програма. 

Уколико у току 2012. године сва одобрена средства не буду утрошена, 
корисник средстава доставља извјештај о утрошку дијела средстава и копију 
извода из банке којом се потврђује да преостала средства нису утрошена, и то до 
15.01. наредне године. 

 

VII 

Комисија Министарства за надзор над намјенским утрошком средстава, 
вршит ће контролу намјенског утрошка одобрених средстава корисницима. 

Комисија ће контролу вршити на основу достављених извјештаја од стране 
корисника, а по потреби, и непосредно код корисника средстава. 

 

 

VIII 

Министарство ће достављати извјештај о утрошеним средствима 
Федералном министарству финансија и Влади Федерације Босне и Херцеговине, 
тромјесечно, у складу са Законом. 

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
«Службеним новинама Федерације БиХ».  

 

 

ПРЕМИЈЕР  

В. број ___/2012                   Нермин Никшић 

____________2012. године 

Сарајево 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
уз Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле 

средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине 
за 2012. годину Федералном министарству културе и спорта- Федералном 

министарству културе и шпорта 

 

I.   Законски основ 

Законски основ за доношење предметне Одлуке је члан 35. Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину («Службене новине Федерације 
БиХ», број 03/12) којим је прописано да ће се „Средства утврђена у раздјелу 52. 
Буџета, позиција “Трансфер за културу од значаја за Федерацију“, ”Трансфер за 
удружење грађана и организација из области културе”, “Трансфер за спорт од значаја 
за Федерацију”,... „Трансфер за обнову културног и градитељског наслијеђа“, ...“Текући 
трансфери непрофитним орг.-Трансфер за младе“ користити по програмима које 
доноси Влада.“, као и члан 39. горе наведеног Закона којим се прописује да су корисници 
буџетских средстава обавезни предложити Влади програме утрошка средстава те се 
утврђују његови битни елементи. 

II.   Разлози за доношење и образложење 

Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима 
расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и 
Херцеговине за 2012. годину Федералном министарству културе и спорта, израђен је на 
основу расположивих средстава у Буџету Федерације Босне и Херцеговине за 2012. 
годину.  

Средства за обнову културног и градитељског наслијеђа за 2012. годину 
утврђена Буџетом Федерације БиХ износе 922.679,00 КМ и њихова расподјела вршит ће 
се према опћим и посебним критеријима, а приоритет ће имати започети пројекти, 
односно објекти чија је обнова у току. Приоритет ће такођер имати пројекти и објекти на 
којима су потребне хитне интервенције којима ће се спријечити пропадање споменика 
културе. 
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Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину, Федералном 
министарству културе и спорта су одобрена финансијска средства за културу од значаја 
за Федерацију Босне и Херцеговине у укупном износу од 1.500.000,00 КМ. Средства с 
којима Министарство у 2012. години за ову намјену располаже бит ће додијељена 
културним институцијама, организацијама, асоцијацијама и удружењима одабраним 
путем јавног позива објављеног дана 03.01.2012. године у Ослобођењу, Дневном листу 
као и на wеб страници Федералног министарства културе и спорта (www.фмкса.цом). 

 Расподјела финансијских средстава за удружења грађана и организација у 
области културе у укупном износу од 360.000,00 КМ, средстава за спорт од значаја за 
Федерацију БиХ у укупном износу од 1.500.000,00 КМ као и средстава за младе у 
укупном износу од 200.000,00 КМ вршит ће се сходно опћим и посебним критеријима из 
Одлуке и то углавном, дијелом програмима који су наведени у Одлуци, а дијелом путем 
јавног позива. 

ИИИ   Финансијска средства 

Финансијска средства потребна за реализацију наведене Одлуке у укупном износу 
од 4.482.679,00 КМ обезбијеђена су у Буџету Федерације Босне и Херцеговине за 2012. 
годину. 

 


