
 
 

 
                      Bosna i Hercegovina 
       FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
            HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 

                                                       LIVNO 
 
 
Broj: 06-01-40-46/13. 
Livno, 5. ožujka 2013. godine 
 

Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o upravi HBŽ ("Narodne novine 
Hercegbosanske županije", broj 4/98.), ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa objavljuje 

 
 

POZIV 
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA l PROGRAMA U OBLASTIMA KULTURE I 

ŠPORTA ZA 2013.GODINU 
 

I. 
 

Javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu HBŽ jesu djelatnosti, 
poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima kulture i športa od značaja za 
Hercegbosansku županiju. 

Sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom HBŽ u okviru Županijskog 
ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa koristit će se u skladu sa Zakonom o 
Proračunu, Zakonom o izvršenju Proračuna i Programom utroška transfera Županijskog 
ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2013. godinu koji će, na temelju ocjena, 
uvjeta i kriterija iz ovog Poziva, te prispjelih prijava utvrditi Ministarstvo znanosti, prosvjete, 
kulture i športa. 

 
II. 

 
U program javnih potreba uvrstit će se: 

 
KULTURA 

 
1. Stimuliranje kulturnih institucija i udruženja na području HBŽ; 
2. Podrška muzejima i arhivima (muzejska i arhivska djelatnost); 
3. Stimuliranje i potpora školama (knjižnice, arhivi, sekcije); 
4. Stimuliranje likovnih djelatnosti (galerije, likovne kolonije); 
5. Potpora kazališnoj i glazbenoj djelatnosti; 
6. Potpora sakralnim objektima; 
7. Potpora kulturnim manifestacijama na području Hercegbosanske županije; 
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1. Izgradnja, adaptacija i opremanje športskih objekata; 
2. Potpora športskim manifestacijama na području Hercegbosanske županije; 
3. Projekt zaštite školske mladeži kroz športske aktivnosti "Športom protiv droge";  
4. Završna natjecanja osnovnih i srednjih škola; 
5. Organiziranje škole skijanja; 
6. Potpora športskim klubovima i pojedincima; 
7. Potpora invalidnim osobama za natjecanja; 
8. Kotizaciju sportskim klubovima na području Hercegbosanske županije    

 
III. 

 
 Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se Ministarstvu s točno naznačenom 
oblašću iz točke II. ovog Poziva. 
 
 Predlagatelj je obvezan dostaviti: 
 

- osnovnu dokumentaciju o registraciji; 
- identifikacijski broj; 
- financijski plan predloženog programa i projekta s potpunom specifikacijom svih 

troškova, 
- sve izvore financiranja predloženog programa; 
- plan i program kluba-društva u 2013. godini i financijski plan: 
- broj sekcija, broj članova kluba-društva i broj stručnog kadra; 
- potvrdu nadležnog sportskog saveza u Federaciji Bosne i Hercegovine ili 

Hercegbosanskoj županiji da se klub natječe u prvenstvenom natjecanju,  
- rang natjecanja i ostvareni rezultati kluba, 
- financijsko izviješće o utrošenim sredstvima klubova i društava koji su u 2012. godini 

koristili sredstva ovoga Ministarstva. 
 

Prijedlozi programa i projekata 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 HBŽ 
Stjepana II. Kotromanića bb 
80101 Livno 
Rok za dostavljanje prijedloga je 30 dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama 

Hercegbosanske županije“. 
 

           M I N I S T A R  
                         Petar Galić 


