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О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

Пбавјещтавамп  да је птвпрен Ппзив ппдрщке ппстпјећим и нпвппснпваним мрежама 

прганизација цивилнпг друщтва, кпји се финансира у пквиру прпграма EU4CS. 

 Ппзив је птвпрен за ппднпщеое прпјектних приједлпга дп 21. марта 2023. године до 12.00 

часова. 

 Ппщти циљ пвпг ппзива је јашаое партиципативних демпкратија и прпцеса приближаваоа и 

интеграције у БиХ, крпз ппјашани дппринпс цивилнпг друщтва и медија. 

 Специфишни циљеви су: 

         Институципнализација ушещћа цивилнпг друщтва у дпнпщеоу пплитика и прпцесу 
дпнпщеоа пдлука. 

         Даља изградоа капацитета прганизација цивилнпг друщтва у БиХ. 

         Наставак ппдрщке мрежама заснпваним на питаоима из пбласти владавине права, 
пбразпваоа, здравства, избпрних прпцеса, спцијалне укљушенпсти, живптне средине и 
климатских прпмена, младих, културе, лпкалне екпнпмије и предузетнищтва, права жена, 
слпбпде изражаваоа и медија, кап и бпрби прптив кпрупције. 

На предметни ппзив мпгу се пријавити невладине прганизације. 

 Такпђе, јавни ппзив се састпји пд 13 ЛПТ-пва, пднпснп ппдрщке мрежама прганизација цивилнпг 

друщтва и сарадое у пбласти: 

         Лпт 1: владавине права 

         Лпт 2: бпрбе прптив кпрупције 

         Лпт 3: пбразпваоа 

         Лпт 4: здравства 

         Лпт 5: избпрних прпцеса 

         Лпт 6: спцијалне инклузије 

         Лпт 7: пбласти живптне средине и климатских прпмена 

         Лпт 8: младих 

         Лпт 9: културе 

         Лпт 10: лпкалне привреде и предузетнищтва 

         Лпт 11: женских права 



         Лпт 12: слпбпде изражаваоа и медија 

         Лпт 13: реализацијр активнпсти Ресурснпг центра (тренутнп није у функцији) 
  

Укупан бучет Ппзива изнпси 7,8 милипна евра, дпк се изнпс средстава за један ЛПТ креће пд 400 
000 дп 600 000 евра. 
  

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

су ПВДЈЕ (линк на званишнпј интернет страници  Ппщтине Билећа). 

 

 Мплимп апликанте из Републике Српске да на и-мејл fondovieu@meoi.vladars.net и 

ops.bil.privreda@gmail.com  пптврде пријаву приједлпга прпјекта у пквиру пвпг ппзива.   

 
С ппщтпваоем,  

 
  НАЧЕЛНИК ПДЈЕЉЕОА 

                  Пгоен Каппр  
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