
 
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 

 

 
 

 

ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ 

ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ 

И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 

 

На основу члана 20. 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 ПОМОЋИ ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК У ВИДУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА – ПОВРАТНИЦИМА НА ПОДРУЧЈЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА 
 

I 

 
Полазећи од принципа једнакоправности интеграције у локалну заједницу и повратка у места ранијег 

пребивалишта, „Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима“ (у даљем тексту: 
Фонд) расписује Јавни позив за пружање помоћи у виду пољопривредне механизације и опреме интерно 

расељеним лицима - повратницима на подручје Аутономне Покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: 
КиМ).  

Право учешћа на овом Јавном позиву имају јединице локалне самоуправе са подручја КиМ у којим су 

регистровани повратници са статусом интерно расељених лица у Аутономној Покрајини Војводини и које 
реализују програме подршке одрживом повратку.  

Корисници пољопривредне механизације и опреме (на које се преноси право коришћења) јесу повратници у 
локалне средине на КиМ које одреди јединица локалне самоуправе, у складу са критеријумима које 

прописује Фонд. Предност приликом избора корисника имају вишечлане, вишегенерацијске и породице у 

стању социјалне потребе.  
 

Вредност додељене механизације и опреме по општинама одређује се у односу на потребе наведене у 
пријави на Јавни позив.  

 
II 

 

Јединица локалне самоуправе, приликом пријаве на Јавни позив, доставља следећу документацију: 

- попуњен образац Пријаве; 

- изјаву о спремности јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у циљу процене 
угрожености породица и испуњености услова за реализацију активности. 

 
Приоритет при избору јединица локалне самоуправе којима се додељују средства намењена 
стварању и побољшању услова за одрживи повратак,  утврђују се на основу следећих критеријума: 

- броја потенцијалних корисника; 

- оправданости и изводљивости предложених активности; 

- претходног искуства у спровођењу сличних активности. 
 

III 
 

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима из Одлуке о критеријумима за пружање 
помоћи за одрживи повратак у виду пољопривредне механизације и опреме за повратнике у Аутономну 

Покрајину Косово и Метохија. Фонд ће разматрати само комплетне и на време послате пријаве које су у 

складу са Јавним позивом и Статутом Фонда. 

Јавни позив остаје отворен од 19. новембра до утрошка обезбеђених средстава, а најкасније до 31. јануара 

2019. године.  

Додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити сваког радног дана у „Фонду за пружање 

помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима“, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25, на телефон 

021/4754295, или путем електронске адресе uprava@fondirpvojvodine.rs. 

Пријаву са траженом документацијом поднети на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, 

прогнаним и расељеним лицима, Република Србија, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
број 25 са назнаком за "Јавни позив – одрживи повратак на КиМ". 


