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На основу члана 19. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима (''Службени  лист  Аутономне  Покрајине  Војводине'',  број  19/06),  и  члана  19.  Статута  Фонда  
за  пружање  помоћи избеглим,  прогнаним  и  расељеним  лицима,  Фонд  за  пружање  помоћи  избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима расписује   
 
 

  
ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У 2015. ГОДИНИ 
 

 
I 

  
Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и 
расељених лица са  боравиштем  односно  пребивалиштем  на  територији  Аутономне  Покрајине 
Војводине  до  дана  ступања  на  снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима (21. децембра 2006. године), а  која имају намеру да остану и живе на 
територији АП Војводине. 

Јавни позив се расписује за доделу хуманитарне помоћи која може бити додељена у виду: хране, лекова, 

готовог новца, огревног дрвета, школских уџбеника и школског прибора, као и других врста помоћи 
неопходних за задовољавање основних егзистенцијалних потреба. 

Јавни позив се расписује у трајању од  26. фебруара 2015. године  до утрошка средстава,  а најдуже до 
31. децембра 2015. године. 

 
II 

 

Уз Пријаву је потребно доставити следећу обавезну документацију:   

1. Оверену потврду издату од стране општинског повереника за избеглице да је лице у периоду до 
21. децембра 2006. године било у статусу избеглог односно прогнаног лица на територији АП 
Војводине, односно неки докуменат из којег се са сигурношћу може утврдити да је лице у 
наведеном периоду било у расељеничком статусу на територији АП Војводине. Потврду је потребно 
доставити за подносиоца пријаве на Јавни позив и за све чланове породичног домаћинства; 

2. Фотокопију важећег личног документа подносиоца пријаве на Јавни позив и свих пунолетних 
чланова његовог домаћинства; 

3. Доказ о држављанству Републике Србије за подносиоца пријаве на Јавни позив и чланове његовог 
породичног домаћинства или доказ да је поднет захтев за пријем у држављанство Републике 
Србије; 

4. Извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на Јавни позив и чланове његовог 
породичног домаћинства; 

5. Писану изјаву подносиоца пријаве на Јавни позив о оправданости захтева за добијање 
хуманитарне помоћи из социјално-економских односно здравствених разлога; 

Уз Пријаву је, поред обавезне,  могуће доставити и  следећу додатну документацију (копије):  

1. одлука суда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих или други доказ којим се 
доказује да се ради о самохраном родитељу, 

2. решење о инвалидности,  
3. решење о категоризацији о степену ометености у менталном и телесном развоју, 

4. потврда о незапослености надлежне Филијале Националне службе за запошљавање за подносиоца 
пријаве и/или остале чланове његовог домаћинства, 

5. потврда  о примањима за  подносиоца  пријаве  и  чланове његовог домаћинства који су запослени 
или који на други начин остварују новчану накнаду,  

6. релевантну медицинску документацију уколико подносилац пријаве или члан његовог породичног 
домаћинства имају телесно оштећење или тешко оболење, 

7. потврду надлежног органа да је лице погинуло или нестало током ратних дешавања на просторима 
бивше СФРЈ. Уколико подносилац пријаве на Јавни позив не поседује такав документ, неопходно је 
то навести у пријави како би стручна служба Фонда извршила проверу, 

8. писани докуменат о боравку у заробљеништву току ратних дешавања на просторима СФРЈ, 
9. потврда о школовању за ученике и студенте. 

 
                                                                                                                                                                                             



  
                                                                         III 

 

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријума Правилника о условима за пружање 
хуманитарне помоћи и поступку доделе средстава за хуманитарну помоћ. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. 

Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што 
Фонд задржава право да затражи оригинал документације на увид. Фонд не враћа запримљену 
документацију већ се она чува у архиви Фонда. Фонд није у обавези да о току и резултатима јавног позива 

информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само лица која су ушла у ужи избор 
односно која су се нашла на предлогу за доделу помоћи. 

Предлог за доделу помоћи сачињава се након разматрања према критеријумима из Правилника о 
условима за пружање хуманитарне помоћи и поступку доделе средстава. Уколико је број подносилаца 
пријава на јавни позив несразмерно већи у односу на расположива средства предност при додели 
средстава утврђује се на основу приоритета предвиђених Фондовим Правилником о условима за пружање 

хуманитарне помоћи. 

За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, или на телефон 
021/475 42 95, или путем и-мејла на адресу fond@fondajnfort.rs 

Пријаву послати поштом или донети лично на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, са назнаком "За Јавни позив-
хуманитарна помоћ".   
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