
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ  
     Трг Републике Српске бр. 1, тел: 051/338-461, факс: 051/338-877, www.vladars.net, e-mail: mp@mp.vladars 

 
Број: 07.06/640-1/18 
Дана: 07.09.2018. године 
 
На основу члана 2. Правилника о критеријумима и условима за финансирање јавних потреба 
у области кинематографске дјелатности Републике Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 48/15), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује 
 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 
     за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности за 2018. годину,  
                                            у категоријама производње домаћих кратких  
                                         играних, документарних и анимираних филмова 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ КОНКУРСА 
 

I 
Право учешћа у Јавном конкурсу имају сви заинтересовани продуценти чији је правни 
положај регулисан Законом о кинематографији („Службени гласник Републике Српске“, 
37/09), односно, привредна друштва, која су уписана у одговарајући привредни регистар 
Агенције за предузетничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), који се води за 
територију Републике Српске, чија је основна дјелатност производња кинематографских 
дјела (шифра дјел. 5911), који испуњавају услове утврђене Јавним конкурсом и поднесу 
неопходну конкурсну документацију која је постављена уз текст Јавног позива на  
www.vladars.net и www.ekulturars.com 

 
II 

Право учешћа на Јавни конкурс немају: 
1) телевизијске станице, 
2) филмови наведени у члану 8. Закона о кинематографији („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09), 
3) ранији корисници буџетских средстава (продуценти, продуцентске куће, аутори, 

одговорна и овлаштена лица, или лица која се препознају у достављеном 
филмском пројекту са промијењеним називом регистованог правног лица), који су 
се према буџетским средствима Републике понашали неодговорно, или нису 
испоштовали обавезе дефинисане уговором који су потписали са Министарством. 

 
Обавезна конкурсна документација за све категорије филмских пројеката конкурса: 

1)  Извод из привредног регистра АПИФ-а, које води за територију Републике Српске,   
 који није старији од три мјесеца. 
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III 

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање домаћих кратких играних филмова  
 
Учесници конкурса дужни су да уз конкурсну пријаву (прилог 3/пријава), доставе сљедећу 
конкурсну документацију: Завршна верзија сценарија; синопсис (до 250 ријечи); редитељска 
експликација; биографија редитеља и сценаристе; биографија продуцента, односно профил 
продуцентске куће, досадашњи радови на линку (уколико постоје); продуцентска 
експликација; листа ауторске екипе филма; листа глумачке и техничке екипе филма; доказ о 
регулисаним ауторским правима (копија уговора закључених са сценаристом или изјава 
овјерена печатом продуцентске куће којом сценариста потврђује да је аутор сценарија и да је 
сагласан да продуцент конкурише са тим пројектом (прилог 1/ изјава аутора); финансијски 
план (очекивани прилив средстава); буџет филма (детаљан предрачун филма; временски 
план реализације филма, закључно са термином израде одговарајуће прве копије филма 
(одговарајућег мастера у дигиталној форми); изјава учесника конкурса да је пројекат којим 
конкурише домаће кинематографско дјело, овјерена печатом продуцентске куће (прилог 2/ 
изјава продуцента). 
 
Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање домаћих документарних филмова  
 
Учесници конкурса дужни су да уз конкурсну пријаву доставе сљедећу конкурсну 
документацију: Синопсис (до 250 ријечи); сценослијед или завршна верзија 
сценарија/тритмента; редитељску експликацију; биографију редитеља и аутора 
сценарија/тритмента; биографију продуцента, односно профил продуцентске куће, 
досадашње радове на линку (уколико постоје); доказ о регулисаним ауторским правом 
(овјерена изјава сценаристе којом даје сагласност да продуцент може учествовати на 
кокнурсу презеновањем његовог ауторског дјела) (прилог 1/ изјава аутора); овјерену изјаву 
учесника конкурса да је пројекат којим конкурише домаће кинематографско дјело (прилог 2/ 
изјава продуцента); буџет филма (детаљан предрачун филма); финансијски план (очекивани 
прилив средстава); временски план реализације филма, закључно са термином израде 
одговарајуће прве копије филма (одговарајућег мастера у дигиталној форми); пожељан 
додатни релевантан материјал: резултати обављеног истраживања – видео материјал, 
трејлер, фотографије и сл.. 
 
Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање домаћих анимираних филмова  
 
Учесници конкурса дужни су да уз конкурсну пријаву доставе сљедећу конкурсну 
документацију: Синопсис (до 250 ријечи); storyboard; сценослијед или завршну верзију 
сценарија; ауторску експликацију; техннолошку експликацију; досадашњи радови на линку 
(уколико постоје); биографије редитеља и сценаристе (уколико пројекат има сценарио); 
профил продуцентске куће и биографију продуцента; продуцентску експликацију; листу 
ауторске екипе филма; листу техничке екипе филма; доказ о регулисаним ауторским 
правима-копија уговора закљученог са сценаристом (уколико пројекат има сценарио) (прилог 
1/ изјава аутора);  финансијски план (очекивани прилив средстава); буџет филма (детаљан 
предрачун филма); временски план реализације филма закључно са термином израде 
одговарајуће прве копије филма (одговарајућег мастера у дигиталној форми); изјава учесника 
конкурса да је пројекат којим конкурише домаће кинематографско дјело, овјерена печатом 
продуцентске куће (прилог 2/ изјава продуцента). 
 

IV 
Један продуцент на Јавни конкурс из тачке I може да пријави највише два филмска 
пројекта у различитим категоријама.  

 
 
 



 
                                                                                 V 
На Јавни конкурс из тачке I продуценти могу пријавити филмске пројекте који су 
првенствено намијењени јавном биоскопском приказивању, као и сваком другом јавном 
приказивању, у изворном облику, на језицима који су у службеној употреби у Републици. 
 
 
                                                                          VI 
Филмски пројекти који се достављају на Јавни конкурс из тачке I треба да испуњавају 
сљедеће опште услове и критеријуме: 
1) да је ријеч о економичном и рентабилном филмском пројекту,  који обезбјеђује 
    промоцију и значајно доприноси развоју кинематографије Републике, 
2) да је ријеч о изводивом филмском пројекту, који има значајну продукцијску вриједност, 
3) да чланове филмске екипе чине аутори и други учесници у филмском пројекту са 
     територије Републике, 
4) да филм у цјелости буде снимљен на територији Републике. 
 
 
                                                                              VII 
Посебни критеријуми за пројекте из тачке III, су сљедећи: 
1)  да филмски пројекат има значајну умјетничку вриједност, 
2) да је филмски пројекат од националног интереса Републике, 
3)  да филмски пројекат доприноси очувању и његовању историјских раздобља и свједочи о 
     новијој историји нашег народа, 
4)  да филмски пројекат његује филмске класике и савремене умјетничке форме и изразе, 
5)  да филмски пројекат афирмише домаће писце филмског сценарија, 
6)  да у филмском пројекту учествују призната имена стручног и умјетничког тима, 
7)  да су идеја, тема и садржај филма у вези са културним идентитетом Републике. 
   
 
                                                                        VIII                                                                                                                                
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс дужни су да приликом пријављивања на конкурс 
доставе сљедећу документацију: 

1) попуњену Пријаву на конкурс (прилог 3), коју је прописало Министарство просвјете 
и културе Републике Српске (у даљем тексту: Министарство), прилог 1 (изјава 
аутора) и прилог 2 (изјава продуцента), 

2) овјерену копију судског рјешења о регистрацији продуцентске куће, 
3) биланс стања и биланс успјеха у претходној години, 
4) опис продуцентског плана по фазама (А) продукцијске фазе: развој пројекта, 

продукција и постпродукција и (Б) пласман (промоција и дистрибуција),  
5) детаљно разрађен буџет филмског пројекта, по фазама и врсти трошкова, 
6) доказе о учешћу других копродуцената или суфинансијера, предуговоре, уговоре 

(уколико су већ потписани), 
7) план снимања са наведеним локацијама, 
8) доказ да је продуцент обезбиједио 30% властитих средстава од укупног буџета 

приказаног у укупном буџету филмског пројекта, што ће доказати изводом из банке 
за април и мај мјесец 2018. године, као властити приход, или уговоре са 
суфинансијерима филмског пројекта. 

9) Извод из привредног регистра АПИФ-а Републике Српске, који није старији од 
три мјесеца. 

 
Документацију која садржи потпис и печат потребно је скенирати. 
 
 
 



 
                                                                        IX 
О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује Комисија за оцјену и избор 
пројеката за суфинансирање коју именује Министарство. 
Комисија за избор пројеката ће на основу испуњености услова, општих и посебних 
критеријума, утврђених у овом јавном конкурсу појединачно стручно оцјенити умјетничке 
вриједности филмског пројеката и организационе способности продуцента. 
 
                                                                               X 
 
Општи критеријуми за додјелу и коришћење буџетских средстава 
 
Буџетска средства се могу додијелити само за намјенске трошкове који су у вези са 
обављањем главних активности, односно са продукцијом филма. 
 
Буџетска средства се не могу користити за појединачне активноси (постпродукција), 
претходне радње (обилазак локација за снимање, одабир глумаца, пробна снимања), за 
плаћање сталних трошкова (гријање, струја, телефони, интернет, провизије код пословних 
банака, осигурање, закуп пословног простора, канцеларијски трошкови, курирске и 
поштанске услуге) за куповину опреме, за плате запослених, угоститељске услуге, (храна, 
пиће), трошкови презентације и поклона.  
 
                                                                            XI 
Поднесени филмски пројекти који не буду испуњавали све услове из тачке III и VIII неће бити 
узети у разматрање, биће одбачени као непотпуни од стране Министарство. 
 
                                                                               XII      
Јавни конкурс биће објављен на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) - на 
страници Министарства, на порталу е-култура (www.ekulturars.com), и у дневним новинама 
„Независне новине“. 
 
Јавни конкурс остаје отворен 60 дана од дана објаве. 
 
                                                                              XIII 
Конкурсна документација и филмски пројекат достављају се искључиво на обрасцима које 
је прописало Министарство, који се попуњавају електронски. 
 
Конкурсну документацију са комплетним филмским пројектом доставити у три примјерка, 
и то у електронској (на 3 CD-a), и један примјерак у штампаној форми, у затвореној 
коверти, у супротном, пријаве се неће узети у разматрање. На коверти обавезно назначити 
„Не отварати-пријава по Јавном конкурсу за суфинансирање филмских пројеката/филмска 
продукција“, са назнаком конкурсне категорије за коју се филмски пројекат пријављује.   
Конкурсна документација се не враћа. 
 
                                                                             XIV 
Сви обрасци доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) - на 
страници Министарства просвјете и културе и на порталу е-Култура (www.ekulturars.com).  
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
 
                                                                             XV 
Пријаве на Јавни конкурс са комплетном документацијом доставити лично на Централну 
писарницу Владе Републике Српске, или путем поште на адресу Министарства просвјете и 
културе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са назнаком Конкурс 
за суфинансирање филмских пројеката/филмска продукција у 2018. години. 
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    XVI 
Извјештај о пројектима који ће бити суфинансирани биће објављен на порталу Владе 
Републике Српске (www.vladars.net)  - на страници Министарства просвјете и културе 
Републике Српске и на порталу е-Култура (www.ekulturars.com) 
 
Са учесницима Јавног конкурса који остваре право на суфинансирање из Буџета Републике 
Министарство ће потписати  уговор о суфинансирању филмског пројекта. 
  
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                             МИНИСТАР  
        

         др Дане Малешевић         
 
 
 
Добринка Максимовић 
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