
ОПШТИНА БИЛЕЋА 
Одјељење за привреду, друштвене  
дјелатности и инспекцијске послове 
Одсјек за привреду 
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Датум: 10.01.2023. 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

Обавјещтавамп вас да је птвпрен Јавни позив за подршку инвестицијама у 

прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених 

производа кпји се финансира у пквиру прпјекта EU4Agri/EU4Agri-Recovery. 

 Ппзив је птвпрен за ппднпщеое прпјектних приједлпга у перипду пд 15.01.2023. 

године дп 06. марта 2023. године до 15.00 часова. 

 Опщти циљ ппзива је ппстизаое пдрживе ппљппривреде, кпнтрплисане упптребе 

прирпдних ресурса и увпђеое дпбрих пракси. 

 Специфишни циљеви су: 

         дппринпс јашаоу прпизвпдне кпнкурентнпсти и ппвећаоу нивпа 
прпдуктивнпсти прехрамбене индустрије крпз мпдернизацију и увпђеое нпвих 
технплпгија, инпвација, и прпмпција дпдане вриједнпсти ппљппривредних и 
прехрамбених прпизвпда; 

         унапређеое квалитета прпизвпда, хигијене и сигурнпсти хране крпз 
увпђеое пснпвних и вищих стандарда квалитета; 

         прпмпција дпбрих пракси и пдрживпг развпја путем ппбпљщаоа 
управљаоа прирпдним ресурсима, защтите пкплине, защтите радника и 
сигурнпсти хране; 

         защтита ппслпваоа пд ппсљедица насталих усљед пандемије COVID-19 и 
кприщтеое нпвих ппслпвних прилика за јашаое ппслпваоа и приступ нпвим 
тржищтима; 

         ублажаваое пперативних и финансијских губитака насталих усљед 
пандемије COVID-19; 

         смаоеое пперативних трпщкпва, улагаое у ппрему пптребну за сигурнп 
пакпваое прпизвпда, лишну защтитну ппрему и алате за сигурнп раднп мјестп. 
  

На предметни ппзив мпгу се пријавити привредници и задруге кпје се баве: 

         прерадпм впћа; 

         прерадпм гљива, љекпбиља, зашинскпг биља; 

         винарствпм и прерадпм маслина; 

         прерадпм ппврћа; 

         прерадпм млијека; 



         прерадпм меса; 

         прерадпм јаја; 

         прерадпм и кпнзервираое рибе; 

         прерадпм меда; 

         прерадпм житарица и уљарица; 

         прпизвпдопм гптпве хране и јела. 
  

Такпђе, јавни ппзив се састпји пд два ЛОТА: 

         ЛОТ 1 – пријаве са изнпспм тражене финансијске ппдрщке кпја је једнака 
или маоа пд 80.000 КМ и 

         ЛОТ 2 – пријаве са изнпспм тражене финансијске ппдрщке већим пд 
80.001 КМ а маоим пд 300.000 КМ 
  

Укупан бучет Ппзива изнпси 5 милипна КМ, дпк се изнпс бесппвратних средстава пп 
прпјекту креће пд 30 000 дп 300 000 КМ. 
  
Инфп сесија ће се пдржати путем FACEBOOK странице прпјекта, а датум пдржаваоа 

исте биће пбјављен накнаднп. 

 У прилпгу су  Смјернице за подносиоце пријава, а детаљне инфпрмације п 

ппзиву дпступне су ОВДЈЕ (линк на сајту Опщтине 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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