
 

 

                          Bosna i Hercegovina 

       FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

            HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 

                                                       LIVNO 

 

Broj: 06-01-11-1726/21. 

Livno, 14. rujna 2021. godine  

                                                                                                                                                                           

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o izvršenju proračuna („Narodne novine 

Hercegbosanske županije“, broj: 3/21) i Odluke o odobravanju financijskih sredstava za 

poziciju „Potpore vjerskim zajednicama“ broj:01-02-224-1/21 od 30. srpnja 2021. godine , 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ  u p u ć u j e 

 

JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PROJEKATA l PROGRAMA U SVRHU 

POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA ZA 2021.GODINU 

  

I. 

 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavljuje Javni 

poziv za predlaganje projekata i programa u svrhu potpore vjerskim zajednicama za 2021. 

godinu. Sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. 

godinu u okviru Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa koristit će se sukladno 

članku 28. Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ i Programu utroška sredstava na poziciji 

„Potpore vjerskim zajednicama“ za 2021. godinu koji će, na temelju ocjena, uvjeta i kriterija 

iz ovog Poziva te prispjelih prijava, utvrditi Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa. 

Iznos sredstava predviđen u proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu u razdjelu 

16. Proračuna, "Potpore vjerskim zajednicama", iznosi 100.000,00 KM. Sredstva se sukladno 

članku 4. Programa utroška sredstava na poziciji „Potpore vjerskim zajednicama“ za 2021. 

godinu, dijele na tri vjerske zajednice s prostora Hercegbosanske županije, Katolička crkva i 

njene ustrojbene jedinice 70.000,00 KM, Pravoslavna crkva i njene ustrojbene 16.500,00 KM 

i Medžlisi Islamske zajednice 13.500,00 KM. Pravo na dodjelu sredstava isključivo imaju 

crkve i vjerske zajednice čiji se vjerski objekti nalaze na području Hercegbosanske županije. 

         

II. 

 

Prijava treba sadržavati:  

- popunjen prijavni obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Vlade HBŽ),  

- rješenje o upisu u registar pravnih lica kod nadležnog organa (original ili ovjerena preslika),  

- uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena preslika),  

- transakcijski račun (preslika ugovora s bankom ili potvrda banke),  

- program koji sadrži detaljni opis aktivnosti, strukturu financiranja, uključujući i iznos 

sredstava koji je osiguran iz drugih izvora, te očekivane rezultate i broj korisnika usluga u 

realizaciji programa  



- tekstualno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za udruge koje su dobila financijsku 

podršku iz Proračuna Hercegbosanske Županije u prethodnoj godini (organizacije/zajednice 

koje su dostavile izvješće o utrošenim sredstvima za proteklu godinu nisu dužne ponovno 

dostavljati izvješće),  

 

                                                                      III.   

 

Raspodjelu sredstva u svrhu potpore vjerskim zajednicama usvojiti će Vlada Hercegbosanske 

županije, nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u svrhu 

potpore vjerskim zajednicama za 2021. godinu, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog 

poziva, koje će formirati Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske 

županije.  

 

IV. 

 

Nepotpuni prijedlozi programa i projekata, kao i prijedlozi čiji predlagatelji nisu 

pravovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju, neće biti razmatrani.  

 

Prijedloge programa i projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva poslati na 

adresu:  

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta Hercegbosanske županije Stjepana II. 

Kotromanića bb 80101 Livno  

S naznakom „Prijava na Javni poziv – predlaganje projekata i programa u svrhu potpore 

vjerskim zajednicama za 2021. godinu - Ne otvaraj“.  

 

Javni poziv biti će objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama Vlade HBŽ.  

Rok za prijavu prijedloga programa i projekata je petnaest dana od dana objave na web 

stranicama i oglasnoj ploči Vlade HBŽ, zaključno s 29. rujna 2021. godine.  

Prijave se mogu dostaviti u pisarnicu Vlade HBŽ do gore naznačenog datuma u 16:00 sati ili 

preporučeno poštom do isteka gore navedenog datuma. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     M I N I S T R I C A 

                                                                                                                         Gordana Nakić 

 

 


