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Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o upravi HBŽ ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj 4/98.), Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz
tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima
Proračuna Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 10/14;
01/19; 02/19.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa predlaže:
PRIJEDLOG PROGRAM RASPODJELE
SREDSTAVA IZ TEKUĆIH POTPORA ZA KULTURU
ZA 2022. GODINU
I.
Javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu HBŽ jesu djelatnosti, poslovi,
programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima kulture od značaja za Hercegbosansku
županiju, sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg
granta za programe iz oblasti kulture ("Narodne novine Hercegbosanske Županije", broj: 10/14;
01/19; 02/19.).
Sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022.
godinu, proračunski kod 614121, u okviru Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa
koristit će se u skladu sa člankom 28. Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ.
Iznos sredstava predviđen u proračunu Hercegbosanske županije za 2022. godinu u
razdjelu 16. Proračuna, "Potpore za kulturu", iznosi 200.000,00 KM. Sredstva se sukladno
članku 2. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za
programe iz oblasti kulture, dijele na način da se iz ukupne sume sredstava planiranih
proračunom Županije za šport, izdvaja iznos od 85% sredstava,odnosno 170.000,00 KM,
nositeljima kulturnih djelatnosti na nivou Županije na ime redovitih programa, te 15%, odnosno
30.000,00 KM sredstava nositeljima kulturnih djelatnosti na nivou Županije na ime dodatnih
programa, a koji zajedno čine osnovna polja financiranja kulture na nivou Županije.
II.
Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji kulturnih aktivnosti (javne i privatne
ustanove i udruge koje se bave kulturnom djelatnošću, udruge građana, pojedinci, muzeji,
vjerske zajednice, školske i predškolske ustanove sa podurčja Županije). Način prijave pobliže
će se odrediti javnim pozivom za raspodjelu sredstava u oblasti tekućih transfera u oblasti
kulture.
III.
Sredstva iz točke 1. ovog programa raspodijelit će se na slijedeći način:

REDOVITI PROGRAMI - 85 % SREDSTAVA:
•

•

•

•

•

potpore u organizaciji kulturnih događanja - za potpore se mogu javiti muzeji,
vjerske zajednice, javne ustanove, udruge građana, jedinice lokalne samouprave,
školske i predškolske ustanove i pojedinci. Iznos potpora utvrđuje se u iznosu od
70.000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od
1.000,00 KM i veći od 10.000,00 KM
održavanje i izgradnja kulturnih objekata - za potpore se mogu javiti muzeji,
javne ustanove, udruge građana, Iznos potpora utvrđuje se u iznosu od 60.000,00
KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 1.000,00 KM i
veći od 10.000,00 KM
potpore izdavačkoj , filmskoj i glazbenoj djelatnosti - za potpore se mogu javiti
muzeji, vjerske zajednice, javne ustanove, udruge građana, školske i predškolske
ustanove i pojedinci. Iznos potpora utvrđuje se u iznosu od 20.000,00 KM, uz
uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 1.000,00 KM i veći od
3.000,00 KM
arheološka i druga istraživanja - za potpore se mogu javiti muzeji, vjerske
zajednice, javne ustanove, udruge građana, jedinice lokalne samouprave, i
pojedinci. Iznos potpora utvrđuje se u iznosu od 10.000,00 KM, uz uvjet da iznos
pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 2.000,00 KM.
potpore znanstveno-istraživačkim djelatnostima - za potpore se mogu javiti
muzeji, udruge građana i pojedinci. Iznos potpora utvrđuje se u iznosu od
10.000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od
500,00 KM i veći od 2.000,00 KM.

Realizacija utroška sredstava kroz redoviti program vršit će se putem Javnog
poziva koji će Ministarstvo objaviti nakon dobivanja suglasnosti na program raspodjele
od Vlade hercegbosanske županije.
DODATNI PROGRAMI - 15 % SREDSTAVA:
• Organiziranje prigodnih kulturnih manifestacija i manifestacija organiziranih
prigodom različitih vjerskih blagdana
• Potpora nastupa kulturnih udruga s prostora Hercegbosanske županije na
međunarodnim i domaćim kulturnim manifestacijama i natjecanjima
• Organizacija različtih kulturnih i znanstvenih skupova i predavanja.
• Nabavka opreme i rekvizita za udruge koje se bave kulturnom djelatnošću.
• Ostali projekti vjerskih zajednica, javih ustanova, udruga građana, jedinica
lokalne samouprave, školskih ustanova, vrtića i pojedinaca za koje Ministrastvo
utvrdi da ispunjavaju kriterije za potporu sukladno Pravilniku o kriterijima,
načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti
kulture ("Narodne novine Hercegbosanske Županije", broj: 10/14; 01/19;
02/19.).
Iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od
5.000,00 KM.
Prijave za potpore kroz dodatni program vršit će se tijekom cijele kalendarske
godine na isti način kao i putem Javnog poziva .Realizaciju utroška sredstava kroz
dodatni program vršit će Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa preko
pojedinačnih odluka nakon dobivanja suglasnosti na program raspodjele od Vlade
hercegbosanske županije.

U slučaju da nakon provedenog Javnog poziva za raspodjelu sredstava ne
dođe do cjelokupnog utroška sredstava po pojedinim točkama redovitog programa
raspodjele, Ministarstvo će izvršiti preraspodjelu tih sredstava u dodatne programe
potpora.
Raspodjelu sredstva iz redovitog programa potpora usvojiti će Vlada hercegbosanske
županije, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava iz tekućih potpora za
kulturu, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, koje će formirati
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.
U Livnu, 22. travnja. 2022. godine
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