
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  

ВОЈВОДИНА 

  
 

 

ФОНД ЗА ИЗБЕГЛА, 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА И                    

ЗА САРАДЊУ СА 

СРБИМА У РЕГИОНУ 

 

 

 

На основу члана 3. и члана 17. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу 

са Србима у региону (''Службени лист Аутономне покрајине Војводине'', број 19/06 и 66/20),  Фонд за избегла, расељена лица и за 

сарадњу са Србима у региону, расписује  

 

 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

 

ЗА УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „САЈАМ ЗАВИЧАЈА“  

КОЈА СЕ ОДРЖАВА 12. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ У НОВОМ САДУ 

 

I 

 

Право да се пријаве за учешће на „Сајму завичаја“ имају институције, организације, удружења и фондације, територијалне 

заједнице, јединице локалне самоуправе и друга правна лица (у даљем тексту: организације) са седиштем у Србији или у земљама 

региона која у складу са законом реализују програме подршке и помоћи корисничкој популацији Фонда или негују и чувају 

традицију, фолклор и културу Срба у региону, остварују просветну, културно и научну сарадњу у региону, остварују и желе 

привредну сарадњу и размену у региону и окупљају појединце и групе које чувају, унапређују и промовишу наслеђе, вредности и 

достигнућа свог завичаја. 

Организације које испуне услове из Правилника за доделу средстава за учествовање на „Сајму завичаја“ имају право на 

бесплатно коришћење типског штанда површине 12 квадратних метара са преградним зидовима и опремљеног намештајем, 

тепихом, струјом и таблом са исписаним називом организације, као и на финансијска средства за делимично или потпуно 

покривање трошкова учешћа на манифестацији (превоз, смештај и сл.).  

Штанд, опрему и остала материјална и финансијска средства обезбеђује организатор манифестације, у складу са својим 

програмом рада и финансијским планом за 2023. годину. 

 

II 

 

Организације које подносе пријаву на јавни позив за учешће на „Сајму завичаја“ достављају следећу документацију: 

1. Попуњену пријаву потписану од стране овлашћеног лица и оверену званичним печатом; 

2. Кратак опис садржаја којим ће се представити на манифестацији (анекс Пријаве); 

3. Доказ о регистрацији и статут организације (само за оне који се први пут пријављују на јавне позиве Фонда); 

4. Остала документа која подносилац пријаве сматра релевантним (није обавезно!) за своје представљање (инфо-

материјал о организацији, дизајн штанда, узорци и сл.).  

 

III 

 

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима из Правилника за доделу средстава за учествовање на 

„Сајму завичаја“. 

Непотпуни, неблаговремени и захтеви поднети од неовлашћених лица неће се разматрати.  

У случају да број пријављених организација које испуњавају услове за учешће на „Сајму завичаја“ буде већи од 

расположивих капацитета излагачког простора, предност ће добити оне организације које су учествовале на претходним 

манифестацијама.    

 

                                                                                                                IV 

 

 Јавни позив траје од 27. јануара  до 3. фебруара 2023. године.  

Образац Пријаве, као и остале информације, могу се добити у просторијама Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу 

са Србима у региону у Новом Саду, на интернет страници Фонда: fondirpvojvodine.rs. За додатне информације у вези са  Јавним 

позивом  можете се обратити  Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад, Булевар Михајла 

Пупина број 25, на телефон 021/475 4 295 или на имејл: uprava@fondirpvojvodine.rs 

 

Пријаву са траженом документацијом у затвореној коверти поднети на адресу: Фонд за избегла, расељена лица и за 

сарадњу са Србима у региону, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком за "Јавни позив за учешће на Сајму 

завичаја 2023“, или путем електронске поште на адресу uprava@fondirpvojvodine.rs. 
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