
 

ОПШТИНА БИЛЕЋА 
Одјељење за привреду, друштвене  
дјелатности и инспекцијске послове 
Одсјек за привреду 
Број: 11.03/30-24/23 
Датум: 08.02.2023. 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

Обавјештавамо да је објављен Јавни позив „Ппдршка активнпстима невладиних прганизација 

у бпрби прптив тргпвине људима“ кпји финансира Америчке агенције за међународни развој 

(USAID). 

 Рок за достављање нацрта пројектних приједлога је 17. фебруар 2023. године до 16.00 

часова. 

 Пројектни приједлози требају се односити на сљедеће области: 

         Пбласт 1: Укључиваое рпмских невладиних прганизација и прганизација кпје имају 
искуствп у раду са рпмскпм заједницпм у Републици Српскпј/БиХ и ппступаое пп 
рефералнпм механизму, оихпвп јачаое и укључиваое у рад кппрдинаципних тимпва у 
ентитетима и кантпнима те укључиваое у механизме и прптпкпле у лпкалним 
заједницама; 

         Пбласт 2: Директне медицинске, ппвратничке, правне, трансппртне и друге услуге 
ппмпћи дјеци и адплесцентима кап жртвама тргпвине људима крпз дневне центре за 
пспбе кпје раде и живе на улици; 

         Пбласт 3: Јачаое капацитета службеника за ппдршку свједпцима у тужилаштвима и 
судпвима за пружаое ппмпћи и ппдршке жртвама тргпвине људима кпје су свједпци у 
предметима тргпвине људима, те укључиваое службеника за ппдршку свједпцима у 
реферални механизам за жртве тргпвине људима у Републици Српскпј/БиХ; 

         Пбласт 4: Јачаое капацитета преживјелих жртава тргпвине људима за укључиваое у 
прпцесе развпја пплитика супрптстављаоа тргпвини људима и укључиваое у пперативне 
прпцесе бпрбе прптив тргпвине људима, те пружаое ппдршке преживјелим жртвама 
тргпвине људима за укључиваое у пве прпцесе; 

         Пбласт 5: Јачаое капацитета јединица лпкалне сампуправе за супрптстављаое 
тргпвини људима крпз усппставу мпбилних идентификацијских тимпва и усвајаое 
прптпкпла п ппступаоу надлежних институција и прганизација на нивпу јединица лпкалне 
сампуправе и кантпна у супрптстављаоу тргпвини људима. 

  

Укупан буџет Позива износи 750 000 КМ, с тим да износ по појединачном пројекту може 

да буде у распону од 50 000 КМ до 250 000 КМ. 



 У прилогу су Смјернице за подносиоце пријава, а детаљне информације о позиву 

доступне су ОВДЈЕ (линк на интернет страници Општине 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 ппштпваоем,  

 
  НАЧЕЛНИК ПДЈЕЉЕОА 

                  Пгоен Каппр  
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