
ОПШТИНА БИЛЕЋА 
Одјељење за привреду, друштвене  
дјелатности и инспекцијске послове 
Одсјек за привреду 
Број: 11.03/30-196/22 
Датум: 11.10.2022. 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

У оквиру EU4Agri програма отворен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у 

диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима. 

Укупан буџет Позива износи 6.5 милион КМ. 

Пријаве се ппднпсе искључивп ппсредствпм јединице лпкалне сампуправе. 
Потенцијални корисници финансијске подршке своје приједлоге за финансирање 

подносит ће директно јединици локлане самоуправе у форми концепта пројектних 

приједлога док ће једниница локалне сампуправе објединити све пристигле 

приједлоге и доставити у једној пријави према EU4AGRI пројеку путем online система 

за подношење. 

Заинтересована лица која имају право конкурисања своје пријаве у форми концепта 

пројектног приједлога достављају у електронској форми на е-маил 

ops.bil.privreda@gmail.com .  Контакт тел. је 059/380-610. 

Крајњи рок за подношење пријава потенцијалних корисника финансијске 

подршке  према јединици локaлне самопуправе  је 11. новембар 2022. године до 

14:00 часова. 

Крајњи рок за подношење обједињених пријава  је 21. новембар 2022. године до 17:00 

часова.  

Циљ Јавног позива је: 

         ппвећаое прихпда станпвништва из руралних ппдручја крпз диверзификацију 
прихпда из екпнпмских и спцијалних активнпсти на фарми или изван ое; 

         пчуваое ппстпјећих и ствараое нпвих радних мјеста крпз развпј и диверзификацију 
руралних активнпсти на фарми и пчуваое ппстпјећих радних мјеста; 

         Унапређеое ппстпјећих и развпј нпвих услуга кпје ппбпљшавају квалитет живпта 
станпвника руралнпг ппдручја и 

         Дппринпс пдрживпм развпју крпз увпђеое и прпмпцију дпбре праксе везанп за 
сигурнпст хране, пчуваое пкплиша и заштите радника, кап и другпг станпвништва пд 
ппсљедица COVID – 19 и других негативних утицаја на јавнп здравље. 

 

Такође, јавни позив се састоји од два ЛОТА: 

         ЛОТ 1 – Диверзификација екпнпмских активнпсти на газдинствима (ппдршка 
ппљппривредним прпизвпђачима за увпђеое нпвих извпра прихпда на газдинствима) и 

         ЛОТ 2 – Диверзификација екпнпмских/спцијалних активнпсти у руралним 
ппдручјима (ппдршка унапређеоу квалитета живпта и креираое спцијалнпг и 
ппслпвнпг пкружеоа кпје дппринпси развпју руралних ппдручја). 
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На јавни ппзив, за ЛОТ 1 мпгу се пријавити ппљппривредна газдинства (физичка 
лица), регистрпвани привредни субјекти (сампстални предузетници, задруге и 
предузећа). 
За ЛОТ 2 мпгу се пријавити удружеоа, приватне устанпве или приватна предузећа. 
 
 
Детаљне информације и  Смјернице за подносиоце пријава, доступне су ОВДЈЕ (линк 

на сајту Општине Билећа).  

Молимо апликанте из Републике Српске да на и-мејл fondovieu@meoi.vladars.net и 
ops.bil.privreda@gmail.com  потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.   

 
С поштовањем,  

  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                  Огњен Капор с.р. 
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