
 
 

На основу члана 34. и 40. Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2010. годину («Службене новине Федерације БиХ», број 81/09),  
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на ...... сједници одржаној .............2010. 
године доноси 

 
ОДЛУКУ  

 
о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле  

средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и 
Херцеговине за 2010. годину Федералном министарству културе и спорта - 

Федералном министарству културе и шпорта 

       I 

Усвајају се Програм и критерији расподјеле средстава текућих трансфера 
Федералног министарства културе и спорта - Федералног министарства културе и 
шпорта (у даљњем тексту Министарства) утврђених у раздјелу 52. Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2010. годину.                                       

                                                                II 

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

Општи критерији су јединствени за све трансфере утврђене у складу са 
овом Одлуком, а посебни критерији се утврђују за сваки трансфер посебно. 

Општи критерији за расподјелу средстава текућих трансфера су: 

- квалитет кандидираних програма и пројеката и њихов допринос подизању 
општег нивоа у областима заштите културног и градитељског наслијеђа, 
културе и спорта; 

- допринос ангажирању и афирмацији младих у областима заштите културног и 
градитељског наслијеђа, културе и спорта; 

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

- наставак реализације започетих пројеката; 

- равномјерна регионална и национална заступљеност; 

- подршка дјелатностима које подстичу повратак и одрживост повратка избјеглих 
и расељених особа у Федерацији БиХ; 

- суфинансирање од стране државних органа и Републике Српске; 

- подршка програмима и пројектима који имају потпору локалне заједнице и 
обезбијеђено суфинансирање. 

III 

Расподјела средстава текућих трансфера вршиће се за програме и 
пројекте како слиједи: 
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1.  Трансфер за обнову културног и градитељског наслијеђа 

Посебни критерији: 

- наставак и реализација започетих пројеката. 

- вриједност објекта (историјска, умјетничка, архитектонска, културна, духовна, 
просторна); 

- стање објекта (прелиминарна заштита, конзервација, санација, рестаурација и 
ревитализација); 

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

- заштита и очување покретних и нематеријалних културно-историјских 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 заштите 
културне баштине и 
власници објеката 
задужени за реализацију 
програма/пројеката:  

- Партизанско гробље 
Мостар, 

- Жељезничка станица у 
Прачи, 

- Капетанова кула у 
Бихаћу. 

150.000,0

2. 

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

Заштита 
исламских 

сакралних објеката 
културне баштине 

Институције заштите 
културне баштине и 
власници објеката 
задужени за реализацију 
програма/пројеката: 

- Џамија Подгора у Брези, 

- Ферхадбегова џамија у 
Тешњу, 

- Џамија Хасана Кјафије –
Прусац, 

- Туралибегова џамија у 

Тузли. 

185.000,00
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3. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 

католичких 
сакралних 
објеката 
културне 
баштине 

Заштита 
католичких 

сакралних објеката 
културне баштине 

Институције заштите 
културне баштине и 
власници објеката 
задужени за реализацију 
програма/пројеката: 

- Фрањевачки самостан у 
Краљевој Сутјесци  

- Црква Св.Миховила 
Арханђела, Вареш 

- Бискупија у Вукодолу, 
Мостар 

- Црква св. Илије Пророка 
у Крушеву 

140.000,00

4. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 

православних 
сакралних 
објеката 
културне 
баштине 

Заштита 
православних 

сакралних објеката 
културне баштине 

Институције заштите 
културне баштине и 
власници објеката 
задужени за реализацију 
програма/пројеката: 

- Православна црква 
св.Василија Великог у 
Коњицу 

- Манастир Завала, 
Равно 

- Храм св. Духа са 
апостолима у Пећи, 
Босанско Грахово  

 

86.000,00

5. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 

археолошкох 
подручја – 
некропола 

Заштита 
археолошкох 
подручја – 
некропола 

Институције заштите 
културне баштине и 
власници задужени за 
реализацију 
програма/пројеката: 

- Халапићи у Гламочу, 

- Некропола са 
саркофазима, опћина 
Травник 

- Некропола стећака 
Градина, Какањ 

- Конзервација арх. 
Локалитета: Вир, 
Подбила и Посушје 

 

100.000,00
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6. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 

заштиту старих 
градова значајне 

културне 
баштине 

 

Заштита старих 
градова значајне 
културне баштине 

Институције заштите 
културне баштине и 
власници задужени за 
реализацију 
програма/пројеката: 

- Стари град Кључ, 

- Стари град Љубушки, 

- Стари град Врнограч, 

- Стари град Тешањ, 

- Стари град Јајце, 

- Стари град Травник. 

 

180.000,00

7. 

Израда пројеката 
и извођење 
радова за 
заштиту 
стамбених 

објеката значајне 
културне 
баштине 

Заштита 
стамбених објеката 
значајне културне 

баштине 

Институције заштите 
културне баштине и 
власници објеката 
задужени за реализацију 
програма/пројеката: 

- Кућа Алајбеговића у 
Прусцу, 

- Стамбени комплекс 
Велагићевина у Благају, 

- Кућа браће Ћумурија, 
Мостар. 

 

100.000,00

8. 

Заштита 
покретног 
културно- 

хисторијског 
наслијеђа 

Подршка музејима 
и  институцијама 
културе које имају 
дугогодишњи 
континуитет и 

значај у очувању 
покретних добара 
културне баштине 

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

280.000,00

9. 

Програми 
међународне 
сарадње и 
организација 
манифестације 
“Дани европског 

наслијеђа” 

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

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

100.000,00

10. 

Интервентна 
средства за 
провођење 
хитних мјера 
заштите, 

Пројекти заштите и 
обнове културног 

наслијеђа 

Сви корисници у 
категоријама 1-9 

206.999,00
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програме, 
пројекте и 
завршетак 
започетих и 
уговорених 
радова 

УКУПНО: 1.527.999,00 

 

 

 

2. Трансфер за културу од значаја за Федерацију  

Посебни критерији: 

- афирмација културног и умјетничког стваралаштва; 

- интерес културне јавности; 

- дугогодишњи континуитет и иновативност; 

- успјеси на међународном и домаћем плану; 

 -  мобилност умјетника, потицање размјене, реализација у кооперацији или 
копродукцији; 

- допринос ангажирању и афирмацији младих. 

 

Бро
ј 

Назив 
програма 

Сврха 
програма 

Организација-прималац  Износ 

1. 2 3 4 5 

Интернационални фестивал 
Сарајевска зима 2010. 

70.000,00

Фестивал босанско  
херцеговачке драме, Зеница 

18.000,00

Фестивал комедије Мостарска 
лиска, Мостар 

10.000,00

Позоришне/казалишне игре 
БиХ, Јајце 

13.500,00

Фестивал пријатељства 2010 у 
Горажду 13.999,00

Тузлански позоришни дани 
2010. Тузла 13.500,00

Фестивал сценских умјетности 
Бихаћко љето, Бихаћ 

13.500,00

Градачачки књижевни сусрети 5.000,00

1. Манифестац
ије, 

програми и 
пројекти 
културе од 
значаја за 
Федерацију 
Босне и 

Херцеговине 

Подршка 
развоју 

манифестациј
а 

програма и 
пројеката 
културе од 
значаја за 
Федерацију 
Босне и 

Херцеговине 

Шантићеве вечери поезије, 
Мостар 

5.000,00
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Фестивал анимираног филма 
НАФФ 2010. Неум 

20.000,00

Програми Еаст Wест центра 
Сарајево 

150.000,00

Дани Матице хрватске - 
Мостарско прољеће 2010. 
Мостар 

150.000,00

Сарајево филм фестивал, 
Сарајево 

200.000,00

Интернационални театарски 
фестивал МЕСС, Сарајево 

150.000,00

Зимски камп анимираног 
филма у Неуму 

36.000,00

УГ Арт Форум за Умјетничке 
радионице у Дому младих, 
Сарајево 

100.000,00

2. 

Програми 
младих и 
програми 

културе који 
се 

реализирају 
у сурадњи с 
Центром за 

младе 

Подршка 
ангажирању и 
афирмацији 
младих, 
развијање 

манифестациј
а, програма и 
пројеката 
младих у 
области 
културе 

Љетни камп анимираног филма 
у Сарајеву 

54.000,00

3. Интервентна 
средства 

Подршка 
активностима 
и 
манифестациј
ама од 
значаја за 
културу у 
Федерацији 
Босни и 
Херцеговини 

Институције, удружења, 
асоцијације и организације у 
култури, као носиоци пројеката 

150.500,00

 
У К У П Н О : 1.172.999,00

 

 

3.  Трансфер за удружења грађана и организација у области културе 

 

Посебни критерији: 

-   квалитет програма или пројекта, потврђен статус и значај; 

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

-   допринос јачању националне и вјерске толеранције; 

- успјеси на међународном и домаћем плану; 

- потицање размјене, реализација у кооперацији или копродукцији; 

- допринос ангажирању и афирмацији младих; 
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- самоодрживост програма и пројеката. 

 

Бро
ј 

Назив 
програма 

Сврха програма Организација-прималац  Износ 

1. 2 3 4 5 

Друштву писаца у БиХ, 
Сарајево за 
Међународну књижевну 
манифестацију 
Сарајевски дани поезије 

20.000,00

Удрузи Филмски 
фестивал „Дани 
хрватског филма Орашје“ 
за Дане хрватског филма 
2010 у Орашју 
 
 

10.000,00

ПЕН центру у БиХ за 
награду Митхат Бегић, 
Сарајево 

15.000,00

ХКД Напредак Јајце за 
Шопове дане на Пливи у 
Јајцу 

5.000,00

Муфтијству травничком 
за културну 
манифестацију Дани 
Ајватовице, Травник 

20.000,00

УГ Сусрети Зије 
Диздаревића за 
књижевну манифестацију 
Сусрети Зије 
Диздаревића у Фојници 

10.000,00

УГ Матица хрватска 
Груде за књижевну 
манифестацију 
Шимићеви сусрети у 
Дриновцима, Груде 

5.000,00

УГ Слово Горчина из 
Стоца за књижевну 
манифестацију Слово 
Горчина у Стоцу 

15.000,00

1. 

Дјелатност 
струковних 
удружења и 
друштава 
културе и 
других 

организација у 
култури од 
значаја за 
Федерацију 
Босне и 

Херцеговине 

Подршка 
реализацији и 

развоју програма 
културе и умјетности 

Главном уреду у БиХ 
Интенационалног 
фестивала Босна  за 
Интернационални 
музички фестивал 
„Босна“ 2010, Сарајево 

20.000,00
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УГ Јазз фест за Јазз 
Фест, Сарајево 

50.000,00

УГ Обала арт центар, 
Сарајево за Талент 
Цампус 

80.000,00

2. 
 

Програми 
културе младих 

које 
реализирају 

удруге грађана 
 

Подршка 
ангажирању и 

афирмацији младих, 
развијање 

манифестација, 
програма и пројеката 
културе невладиног 

сектора 
 

Удружењу СФW Студио 
Фасхион за Европски 
фестивал дизајна 
Сарајево, Фасхион Wеек, 
Сарајево 

10.000,00

 
3. 

Интервентна 
средства 

Подршка 
активностима и 
манифестацијама од 
значаја за културу у 
Федерацији Босни и 
Херцеговини 

Институције, удружења 
асоцијације и 
организације у култури 
као носиоци пројеката 

40.000,00

 
У К У П Н О : 300.000,00

 

 

4.  Трансфер за спорт од значаја за Федерацију 

Посебни критерији: 

- значај спортског објекта за развој спорта и стварању услова за спортско-
рекреативне активности и врхунски спорт; 

- стање објекта и неопходност радова; 

- квалитет програма и дугогодишњи континуитет и значај; 

- број учесника у пројекту и територијална ширина; 

- допринос популаризацији и развоју спорта; 

- допринос постизању врхунских спортских резултата; 

- претходна сагласност за кандидатуру за организацију међународних такмичења 
у ФБиХ; 

- успјеси на домаћем и међународном плану; 

- значај пројекта за едукацију и васпитање младих; 

- допринос ресоцијализацији хендикепираних особа и постизању спортских 
резултата. 
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Број НАЗИВ 
ПРОГРАМА 

СВРХА 
ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА- 
ПРИМАЛАЦ 

ИЗНОС 

1                      2           3            4            5 

1. 
 
 

Суфинансирање  
изградње, 
реконструкције и 
опремања 
спортских 
објеката 

Подршка 
изградњи,  
реконструкцији и  
опремању 
спортских  
објеката у циљу 
стварања 
предувјета за 
развој спорта и 
рекреације 
грађана 

-стадион у Липници 
-спортски објекти  у  
 опћини Пале-Прача 
-школска дворана   
 Башиговци –
Живинице 
-спортска дворана  
  Љубушки 
-стадион у Габели  
 опћина Чапљина 

450.000,00

-традиционални 
Божићни  
  турнир 

20.000,00

-традиционални  
 Бајрамски турнир 20.000,00
-спортске игре  
  пријатељства – 
Бихаћ 

10.000,00

-атлетски митинг  
  пријатељства 

10.000,00

-велемајсторски  
 шаховски турнир 
„Босна  2010.“ 

30.000,00

-традиционални 
турнир  
 „Шехидима и 
борцима  
 БиХ“ 

10.000,00

2. 
 

Суфинансирање 
међународних и 
традиционалних 
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  

-традиционални  
  рукометни турнир 
за  
  младе „Међугорје“ 

10.000,00

-РК „Босна“ 50.000,00

-Одбојкашки клуб 
„Какањ“ 

40.000,00
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

-Рагби клуб „Челик“ 

10.000,00

4. 
 
 

Набавка спортске 
опреме за 
васпитно-
образовне, 
развојне и 

Подршка 
васпитним и 
едукационим 
програмима који 
доприносе 

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

50.000,00
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едукационе 
програме у спорту 
за младе   

очувању здравља 
и васпитања 
младих  

5. 
 
 

Завршна спортска 
школска 
такмичења на 
нивоу Федерације  

Подршка 
организираним 
школским 
спортским 
такмичењима 

Организатори 
завршних 
такмичења у: 
атлетици, кошарци, 
пливању, стоном 
тенису и шаху 
 

70.000,00

6. 
 
 

Програми 
тестирања и 
праћења физичке 
спремности 
школске 
омладине 
ЕУРОФИТ  

Подршка 
реализацији 
европског 
програма 
тестирања и 
праћења физичке 
спремности 
младих 

Удружење педагога 
спорта и тјелесног 
одгоја 

30.000,00

7. 
 
 

Дјелатности 
спортских савеза 
конституираних 
на нивоу 
Федерације БиХ 

Подршка 
активностима 
спортских савеза 
ФБиХ 
конституираних у 
складу са законом

Спортски савези 
регистрирани на 
нивоу ФБиХ 

70.000,00

8. 
 
 

Стручно 
усавршавање и 
едукација 
спортских 
педагога и 
тренера 

Подршка 
усавршавању и 
едукацији 
стручних кадрова 
у спорту 

Спортски савези, 
клубови, педагози и 
тренери 

10.000,00

-Носиоци програма  
 ресоцијализације 
кроз  
 спорт 

20.000,00

-учешће на  
  Параолимпијским   
зимским играма  

40.000,00

-учешће у КУП-
овима  
  шампиона и   
  званичним  
  међународним  
  такмичењима 

20.000,00

9. 
 
 

Спортске 
активности особа 
са инвалидитетом  

Подршка 
програмима 
инвалидних 
особа у складу са 
Стратегијом за 
изједначавање 
могућности особа 
са инвалидитетом 
у ФБиХ 

-организатори 
домаћих  
 првенстава 

20.000,00

10. 
Интервентна 
средства резерве 
за пројекте и 

Подршка 
програмима и 
пројектима у 

Корисници 
средстава из 
Одлуке од 1 до 9. 

291.999,00
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програме у 
области спорта 

области спорта  

СВЕУКУПНО: 1.281.999,00
 

IV 

Захтјев за додјелу средстава  у складу са овом одлуком могу поднијети сва 
физичка и правна лица која доставе: 

- приједлог пројекта/програма са свим неопходним подацима и попуњеним 
прописаним обрасцима који чине саставни дио ове одлуке и који се могу 
добити на протоколу Министарства; 

- копије рјешења о регистрацији код надлежног суда, идентификационог броја и 
уговора о отварању трансакцијског рачуна са банком – правна лица; 

- копију личне карте и потврду од банке о отварању трансакцијског рачуна – 
физичка лица; 

- доказ о суфинансирању или препоруку о подршци пројекту/програму. 

Пријаве корисника који нису оправдали намјенски утрошак средстава 
додијељених у претходне три године, неће бити разматране. 

V 

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 2010. 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. 

VI 

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

 

 

 

VII 

Комисија Министарства за надзор над намјенским утрошком средстава, 
вршит ће контролу намјенског утрошка одобрених средстава корисницима. 
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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 - Федералном министарству финанција 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 ___/2010          Мустафа Мујезиновић 

____________2010. године 

Сарајево 


