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1.

Основни подаци о државном органу и Информатору

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима основан је Одлуком о
оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, број 0257/2006 (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине” бр. 19/2006), коју је Скупштина
Аутономне Покрајине Војводине донела на седници одржаној 12. децембра 2006. године.
Адреса Фонда је Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад.
Матични број: 08869413
Порески идентификациони број: 104846932
E-mail: fond@fondajnfort.rs
Интернет презентација Фонда: www.fondajnfort.rs
Број телефона Фонда: 021 475 4 295; број факса: 021 475 4 296
Фонд има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом,
Одлуком и Статутом Фонда.
Средства за оснивање и рад Фонда обезбеђена су у буџету Аутономне Покрајине Војводине.
Извори финансирања послова и рада Фонда су:
- средства обезбеђена у буџету Аутономне Покрајине Војводине
- средства прикупљена од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и
правних лица
- остала средства, у складу са законом
Коришћење средстава за финансирање послова и рада Фонда врши се у складу са законом,
Одлуком, Статутом Фонда, Програмом рада Фонда и Финансијским планом Фонда.
Информатор о раду Покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (“Сл. гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС” бр. 68/2010 ).
Први Информатор о раду Покрајинског Фонда објављен је 2011. године.
Ажуриран је са стањем на дан 15. децембра 2015. године.
Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику, а увид у штампану копију
информатора се може остварити у просторијама Покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија број 10.

Електронска копија Информатора може се преузети са интернет презентације Покрајинског
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима: www.fondajnfort.rs
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Постојање и рад Фонда условљени су потребом да се и тзв. средњи ниво власти (аутономна
покрајина) активно укључи у решавање избегличких питања, будући да је Република Србија, и
после непуне две деценије, држава са највећим бројем избеглих и интерно расељених лица у
Европи. Према подацима Комесаријата за избеглице Републике Србије, током 2015. године на
подручју Србије борави 35.295 избеглих из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине те 203.140
интерно расељених лица са подручја Косова и Метохије, што приближно чини три посто укупног
становништва земље.
Број избеглица значајно је смањен (за више од 90%) у периоду између 1996. и 2015. године. На
Попису избеглица и ратом угрожених лица 1996. пописано је 538.000 избеглих и 72.000 ратом
угрожених лица, на Попису из 2001. године 346.000, а у поступку Регистрације избеглица 2004.2005. евидентирано је 104.246 лица.
До смањења броја избеглица, дошло је углавном услед њихове интеграције у Републику Србију.
Држављанство Републике Србије стекло је више од 380.000 лица. Кроз процес повратка број
избеглица је смањен за још 149.000. Тај процес је са различитим успехом спровођен у БиХ и РХ
(31% повратника у БиХ и 18% повратника у РХ). Процењује се да је 50.000 избеглица које су
дошле у Србију потом нашло уточиште у трећим земљама.
На територији Аутономне Покрајине Војводине, према подацима Комесаријата за избеглице
Републике Србије из 2015. године, борави 18.072 избеглих, тј. 51,2 % од укупног броја избеглих
лица која бораве на територији Републике Србије. Од овог броја 75% чине избеглице из
Републике Хрватске. Према евиденцији интерно расељених лица са Косова и Метохије на
територији Аутономне Покрајине Војводине борави 13.143 расељених лица.
Осим оних који су задржали формалан избеглички статус на територији Аутономне Покрајине
Војводине борави и значајан број оних који су такође избегли у Србију услед ратних сукоба на
простору бивше СФРЈ, али су у међувремену стекли држављанство Републике Србије и тако
изгубили избеглички статус. Стицањем држављанства Републике Србије социјално-економски
статус ових лица није битно измењен јер је остао оптерећен егзистенцијалним проблемима,
првенствено нерешеним стамбеним питањем.
У складу са Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима (у даљем тексту: Одлука), Фонд на принципима слободе и једнаког значаја повратка и
локалне интеграције за решавање проблема лица која имају у складу са законом статус избеглих,
прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији Аутономне
Покрајине Војводине (у даљем тексту корисници Фонда):
1. Пружа помоћ усмерену на стамбено збрињавање корисника Фонда смештених у
колективним центрима и у подстанарском односу,
2. Пружа помоћ за одрживи повратак корисника Фонда у место претходног пребивалишта,
3. Предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и
повратак корисника Фонда,
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4. Пружа помоћ усмерену на стамбено збрињавање корисника Фонда смештених у
колективним центрима и у подстанарском односу,
5. Пружа помоћ за одрживи повратак корисника Фонда у место претходног пребивалишта,
6. Предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и
повратак корисника Фонда,
7. Предлаже и подржава реализацију програма запошљавања корисника Фонда,
8. Покреће и подржава иницијативе, активности и мере усмерене на пружање помоћи
посебно угроженим групама корисника Фонда (лица са инвалидитетом, социјално
угрожених лица и др.)
6. Иницира и подржава активности усмерене на обезбеђење информисаности корисника
Фонда, посебно о питањима повратка, интеграције и остваривања статусних права, и
7. Предлаже и подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама.
Поједине врсте помоћи утврђене наведеном Одлуком Фонд пружа и лицима која су пре ступања
на снагу ове Одлуке имала статус избеглог или прогнаног лица са пребивалиштем на територији
Аутономне Покрајине Војводине, а која су се вратила у место претходног пребивалишта.

2. Активности Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима
Како би обезбедио најважније услове за трајну
интеграцију корисника који су одлучили да
остану у Војводини и интегришу се у локалним
срединама, Покрајински Фонд за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима се, у складу са Одлуком о оснивању и другим
актима Фонда, определио за пружање помоћи којом ће се омогућити трајно збрињавање.
Пружање помоћи за одрживи повратак корисницима Фонда који су се одлучили да се врате у
место претходног пребивалишта у Републику Хрватску, БиХ и на Косово и Метохију јесте једна
друга по важности активност Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима која се спроводи у циљу трајног збрињавања корисника.
Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује
Јавне позиве за све програме помоћи и објављује их у средствима информисања, као и на сајту
Фонда: www.fondajnfort.rs
Први Јавни позив Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
расписан је у марту 2007. године и односио се на пружање помоћи у стамбеном збрињавању
откупом сеоских кућа са окућницом.
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3.

Програм стамбеног збрињавања

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, у циљу
трајног збрињавања корисника који су се одлучили за интеграцију на територији Аутономне
Покрајине Војводине, пружа три облика помоћи ради стамбеног збрињавања корисника.

Откуп сеоских кућа са окућницом
Фонд врши стамбено збрињавање корисника пружањем помоћи у откупу сеоских кућа са
окућницом, за лица која имају, у складу са законом, статус избеглих, прогнаних и расељених лица
са боравиштем, односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан
ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима, тј. 21. децембра 2006. године, смештених у колективним центрима или у
подстанарском односу, а који имају намеру да остану и живе у локалној заједници у којој имају
боравиште и баве се пољопривредном производњом.
Максимални износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање откупом сеоских
домаћинстава по кориснику Фонда износи 6.000 евра у динарској противвредности, од чега је
50% средстава неповратно, преосталих 50% корисник је у обавези да врати Фонду најкасније по
истеку периода од 10 година од момента доделе средства.
Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима од 2014. године повећаће
износ средстава за откуп сеоских домаћинстава по кориснику са 6.000 на 7.000 евра. Сви остали
услови који се односе на овај програм помоћи стамбеног збрињавања остају непромењени.
У периоду од 2007. до 2015. године, Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима путем откупа сеоских кућа с окућницом стамбено је збринуо 417 избегличких
породица. Од тог броја 305 куће купљене су средствима Фонда, а још 112 кућа купљено је
захваљујућу донаторским средствима.
Јавним позивима за откуп сеоских кућа са окућницом у периоду од 2007. до 2015. било је
обухваћено више од 30 општина на територији Аутономне Покрајине Војводине у којима је
избегличка популација заступљена у значајном броју.

Грађевински материјал за помоћ за започету изградњу
Други вид помоћи у стамбеном збрињавању корисника који Фонд пружа јесте пакет грађевинског
материјала као помоћ започетој изградњи стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и
расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине.
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Први Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање набавком грађевинског
материјала као помоћ у започетој изградњи Фонд је расписао 2007. године. Максимални износ
средстава за помоћ за стамбено збрињавање доделом пакета грађевинског материјала за
самоградњу по кориснику износи 5.000 евра у динарској противвредности, од чега је 50%
средстава неповратно, а преосталих 50% се враћа Фонду најкасније после осам година од дана
доделе средстава. Право пријаве на овај Јавни позив имају лица са боравиштем, односно
пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Фонд је у периоду 2007. - 2015.
год. доделио 179 пакета грађевинског материјала за помоћ при изградњи започетих објеката у
укупној вредности од 71 милиона динара.

Грађевински материјал за помоћ за побољшање услова становања
Фонд је отварањем Јавног позива 2007. године започео са још једним видом пружања помоћи,
доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања у стамбеним
објектима у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно
пребивалиштем на територији АП Војводине. Максимални износ средстава за пружање помоћи
за стамбено збрињавање доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију по кориснику
Фонда износи 1.500 евра у динарској противвредности, бесповратно. Право пријаве на Јавни
позив, у складу са законом, имају лица која имају статус избеглих, прогнаних и расељених лица
са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања на снагу
Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Фонд
је у периоду 2007. – 2015. година доделио 416 пакета грађевинског материјала за побољшање
услова становања у објектима који су власништву избеглих и расељених лица.

4.

Ангажовање на пројекту затварања колективних центара

У складу с циљем који је поставила Покрајинска влада АП Војводине, а према којем је неопходно
затворити све преостале центре за колективни смештај избеглих и расељених лица у Војводини,
Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима предузима активности на
стамбеном збрињавању корисника колективних центара у Војводини. Фонд реализује програме
усмерене на затварање колективних центара од 2010. године, путем:
-

стамбеног збрињавања откупом сеоских кућа са окућницом
стамбеног збрињавања доделом пакета грађевинског материјала

-

доделе пакета беле технике за повратнике у земљу порекла обухваћени су корисници колективног
центра у Панчеву и Омладинског насеља „Чардак“ у Делиблату, општина Ковин.
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Такође, Фонд је учествовао у припреми и реализацији пројеката изградње станова за социјално
становање у Ковину и Панчеву, у којим су смештени станари колективних центара у Делиблату и
Панчеву. Фонд је у Ковину подржао изградњу 24 стана за породице из колективног центра
Чардак, после чега је Комесаријат за избеглице донео одлуку о затварању тог центра, а
суфинансирао је и градњу 16 станова за породице из центра у Панчеву. Крај 2015. године Фонд
дочекује практично с једним оствареним циљем, јер се после усељења поменуте зграде у
Панчеву очекује и формално затварање тамошњег колективног центра.
Заједничким радом с колегама из Комесаријата за избеглице и миграције, као и донаторима компанијом „Викторија група“ и Електропривредом Србије - решено је и питање два највећа
непризната колективна центра у Војводини. Реч је о бившим центрима у баракама поред
термоелектране-топлане у Зрењанину и у баракама једне грађевинске фирме у Крњешевцима,
општина Стара Пазова, који су формално одавно били затворени, али је у њима остало да живи
по десетак породица које нису имала друго стамбено решење. Све те породице у међувремену
су добиле помоћ у стамбеном збрињавању, тако да су и та два непризната центра расељена и
трајно завторена.

5.

Остали програми за интеграцију
5.a. Подршка посебно угроженим групама

Фонд пружа хуманитарну помоћ корисницима који припадају посебно угроженим групама, тј. избеглим,
прогнаним и расељеним који су угрожени по здравственом, економском или социјалном основу. Фонд
пружа хуманитарну помоћ у виду: хране, лекова, готовог новца, огрева, школских уџбеника и школског
прибора, као и других врста помоћи неопходних за задовољавање основних животних потреба. Фонд, у
текућој години, ову врсту помоћи пружа до утрошка средстава.
Фонд је 2008. године започео реализацију програма доделе једнократне новчане помоћи за ученике
средњих школа из избегличких и расељеничких породица. Једнократна новчана помоћ у износу од 40.000
динара по кориснику додељује се ученицима из избегличких и расељеничких породица који имају
најбољи успех. Приликом доделе ове помоћи водило се рачуна и о степену угрожености породица из
којих деца долазе. Ову врсту помоћи до сада је добило 407 корисника Фонда.
Фонд је у више наврата обезбеђивао и помоћ у огревном дрвету. У неколико наврата, у сарадњи са
општинским органима у Сремској Митровици обезбеђено је огревно дрво за тамошње породице, у
сарадњи са Националним парком „Фрушка гора“ такође су обезбеђена дрва за појединине избегличке
породице у Срему…
У сарадњи с општином Стара Пазова обезбеђени и шпорети за 10 породица које су боравиле у
непризнатом колективном центру у Крњешевцима.
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5.б. Економско оснаживање избегличких породица
У реализацији овог програма Фонд сарађује са Покрајинским секретаријатом за привреду, као и
другим институцијама и организацијама које се реализују програме подршке избеглицама и
расељеним лицима у стварању предуслова за стицање сопствених прихода.

Доходовне активности
Фонд додељује средства за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица кроз
доходовне активности породица. Средства се додељују бесповратно као једнократна помоћ у виду
опреме и алата за обављање пољопривредне, производне, занатске и услужне делатности, а у циљу
економског оснаживања и стварања материјалних услова за њихову потпуну и трајну интеграцију.
Максимални износ ове помоћи је 200.000 динара по породици, а помоћ је досад пружена за 93
породице.
Фонд својим пројектима конкурише и за средства Европске уније, који су, путем тзв. претприступних
фондова ЕУ (ИПА), програма прекограничне сарадње и сл., такође намењена економском оснаживању
избеглица и миграната.

Остале врсте помоћи које је Фонд пружао у протеклом периоду
Углавном у сарадњи са покрајинским Секретаријатом за рад и запошљавање, Фонд је помагао
избегличким и расељеничким породицама да конкуришу за неке од следећих програма:
-

6.

субвенције за самозапошљавање за новорегистровану делатност по 130.000 динара за
опремање радног места и стварања услова за рад
запошљавање приправника на одређено време
помоћ еколошким заједницама за запошљавање избегличке популације на пословима
сакупљања секундарних сировина

Одрживи повратак

Значајна активност Фонд је да осигура услове за повратак избеглих и расељених лица у место
претходног пребивалишта. У циљу трајног забрињавања повратницима су додељивани пакети
најнеопходнијих пољопривредних алатки (мотокултиватор, круњач кукуруза, хидрофор, моторна
тестера, бушилица, брусилица, убодна тестера) и беле технике (веш машина, шпорет, фрижидер
са замрзивачем). Фонд помаже развој повратничких пољопривредних задруга. Повратнички
пакети дељени су у периоду 2007. – 2010. год. Укупно је, додељен 171 пакет повратницима у РХ,
БиХ, и КиМ, од којих је сваки вредан до 1.500 евра.
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Повратничке пољопривредне задруге
Фонд помаже доделом неповратних средстава за куповину пољопривредне механизације, тј.
трактора, прикључних машина, мотокултиватора и све друге механизације сем комбајна, чиме се
стварају услови за одрживи повратак избеглих и прогнаних. Задруге и удружења чији су
оснивачи, тј. више од половине од укупног броја оснивача избеглице, прогнани и расељени који
су се вратили у РХ, БиХ или КиМ, у прилици су да по Јавним позивима за материјалну подршку
добију помоћ од милион динара по кориснику. Фонд је сноси трошкове транспорта и друге
трошкове у вези са реализацијом испоруке пољопривредне механизацији. Повратничким
задругама дониран је и семенски кукуруз, као и саднице винове лозе, а пружана је и стручна
помоћ у виду едукација у вези са савременим технологијама узгајања воћа, која се у трајању од
две године спроводила у оквиру пројекта Владе АП Војводине под називом Едукација
произвођача и постављање микроогледа са различитим воћним врстама у повратничким
срединама Личко-сењске и Карловачке жупаније у Републици Хрватској.
Пољопривредна механизација додељена је на основу Одлука Управног одбора Фонда за 47
задруга и других организација, од којих се 32 налазе на подручју Републике Хрватске а 15 на
подручју БиХ.

“Иди- види” посете
Фонд организује једном месечно тзв. “иди - види” посете за избегле и прогнане лица из Хрватске
с боравиштем, односно пребивалиштем, у Војводини. Четвородневни боравак у земљи порекла
подразумева најмање два радна дана које корисници ове помоћи имају на располагању за
решавање проблеме у вези са стеченим, имовинским и др. правима. Право на бесплатан превоз
у оквиру “иди - види” посете једанпут у току календарске године има по један члан породице, тј.
у изузетним случајевима два члана (када се ради о малолетној деци, лицима којима је неопходна
пратња или лицима која имају неодложне процесе у вези са обновом).
Фонд је до сада укупно реализовао 70 таквих полазака аутобуса.

Обнова цркава и манастира
У Голубићу код Книна 2010. године донацијом Фонда од 100.000 дин. помогнута је обнове цркве.
Фонд је и у претходном периоду помогао Српску православну цркву у Републици Хрватској.
Епархијама СПЦ у Републици Босни и Херцеговини донирано је 50 комплета књига „БиографијеСрби западно од Дрине“. Фонд, у циљу очувања и развијања верских, културно-историјских
вредности, наставља са пружањем помоћи Србима у повратничким срединама, тако је и у
претходном периоду помогао Манастиру Оћестово (епархија Далматинска) куповином машине
за израду свећа, као и свом пратећом опремом.
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Развој повратничких средина
Фонд доприноси развоју повратничких средина кроз пружање подршке културној, просветној и
научној сарадњи. Фонд финансира набавку народних ношњи, књига, компјутера и друге школске
опреме, помаже обнову цркава и манастира, организује научне скупове и скупове о помирењу и
дијалогу.
Куповина књига - за библиотеку у Дрвару такође је једна од мера подстицања културне обнове.
Ранијих година дониран је 200 књига за лектиру лектира и компјутер Основној школи у Дрвару,
Месна заједница Бравско у општини Босански Петровац добила је пројектор, телевизор и ДВД
плејер, док је пола милиона динара упућено за опрему библиотеке у Вуковару за 4.000 ученика
са подручја Славоније, Барање и западног Срема који наставу похађају на српском језику.
Смотра фолклора и стваралаштва подржане су од стране Фонда у циљу очувања културног
идентитета и јачања веза и сарадње. Подржана је манифестација “Сијело Тромеђе” у Стрмици,
код Книна, а развој фолклора Фонд је помагао и у претходним годинама тако што је Основној
школи у Дрвару донирао 20 комплета “Подгрмечких ношњи”, а Српском културном друштву
“Просвјета” из Хрватске Костајнице 20 традиционалних банијских ношњи. Српском културно
уметничком друштву „Просвјета“ из Загреба донирано је 12 комплета (по шест мушких и
женских) народних ношњи из Србије.
Међународни научни скуп о хрватско-српским односима, који организују „Центар за историју, демократију
и помирење“, са седиштем у Новом Саду и „Удруге за повјест, сурадњу и помирење“ из Обровца
(Хрватска) подржан је с циљем да се успостави и ојача и научна сарадња у региону.

7.

Остале мере за одрживи повратак и интеграцију

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, у циљу
спровођење одрживог повратка и интеграције, предлаже мера надлежним органима у
областима питања станарских права, стамбеног збрињавања, стечених имовинских права и
положаја пензионера.
Фонд се, ради ефикаснијег решавања стамбених проблем обраћао Комесаријату за избеглице
Републике Србије са питањима и предлозима у вези са постојећим изграђеним, а неусељеним
становима. Републичком Комесаријату сугерисане су активности и пружана помоћ у реализацији
пројеката стамбеног збрињавања корисника Фонда, тј. избеглих и расељених лица на подручју
АП Војводине, које Комесаријат спроводи у Србији захваљујући средствима Банке за развој
Савета Европе.
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Са канцеларијама УНХЦР-а у Републици Хрватској и Републици Србији настављен је рад на
развоју иницијативе за око решавања питања станарских права избеглих лица у Републици
Хрватској. Фонд подржава и невладин сектор који својим деловањем помаже избеглицама у
регулисању стечених имовинских и правних права у земљи порекла.
Успостављена је тесна сарадња с министарствима за избеглице Републике Српске и Федерације
Босне и Херцеговине, као и са Министарством за људска права и избеглице Босне и Херцеговине.
Стална комуникација има за циљ да створи услове за лакши и трајан повратак избеглица у БиХ,
али и да реши статусна и различита правна питања људи избеглих из централне републике
бивше СФРЈ.

8.

Организациона структура

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места структура запослених у
Фонду је следећа:


































Радомир Кукобат, директор 
direktor@fondajnfort.rs 
Бранко Дурутовић, саветник 
branko.durutovic@fondajnfort.rs 
Јадранка Јовишић, стручна сарадница за правне послове 
jadranka.jovisic@fondajnfort.rs 
Славица Ђерман, стручна сарадница за опште послове 

slavica.djerman@fondajnfort.rs

Бранкица Башић, стручна сарадница за опште послове 
brankica.basic@fondajnfort.rs 
Божана Гагић, пословни секретар 
bozana.gagic@fondajnfort.rs 

Бруто основица за обрачун зарада износи 5.994,00 динара. Утврђена основица се множи са
коефицијентом одређеним за свако наведено радно место, у складу са цитираним Правилником.
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9.

Доступност информација

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја по коме се уређују
права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради
остварења и заштите интереса јавности и остварења слободног демократског поретка и
отвореног друштва, Фонд обезбеђује приступ информацијама о свим аспектима свог рада.
Такође, Фонд настоји да обезбедити приступ свим правима и информацијама о могућностима
избеглица и повратника, тачније, информише о свему ономе о чему јавност и корисници имају
оправдан интерес да знају, а што се тиче правног и социјалног положаја корисника.
Емисија “Путеви наде” емитује се у продукцији Фонда једном недељно у трајању од пола сата на РТВ
Војводина. Емисија се бави проблематиком избеглиштва, тј. информисањем избеглица о свим битни,
актуелним темама у земљама порекла и догађањима у нашој земљи која имају непосредног утицаја на
бржа решавања избегличке проблематике. Пројектом покренутим 2009. године, информише се и остало
становништво о проблему избеглиштва, тј. скреће се пажња свим институцијама у земљи, невладином
сектору и међународној јавности да избеглиштво у нашој земљи још егзистира, а да је за разрешење
поред међународног утицаја потребна финансијска и друга подршка.

Финансирање организација помоћу којих избегли, прогнани и расељени могу имати лакши
приступ информацијама о правима и могућностима интеграције у локалне средине и повратка у
место пребивалишта. Финансирање тих организација Фонд спроводи од 2008. године,
максималним износом до 150.000 динара.
Телевизијска продукција Заједничког већа општина – ЗВО у Хрватској обезбеђује информисање
у повратничким срединама у Далмацији, Лици, Кордуну и Банији. ЗВО већ неколико година ради
и у Вуковару покрива подручје источне Славоније, Барање и западног Срема. Фонд је ЗВО-у
обезбедио камеру и пратећу опрему вредну 340 000 дин. ради опремања студија у Книну.
Средства за набавку опреме продукцији ЗВО у целости су издвојена из буџета АП Војводине,
посредством програма Фонда усмереног на подстицање научне, културне и просветне сарадње,
као и боље информисање о приликама у повратничким срединама. Извештавања о животу
повратника у Федерацији БиХ помогнута су 2008. године опремом за развој дописничке тв
мреже, вредном 3.855 евра у динарској противвредности, која је додељена “Ресурсном центру
Дрвар” из Дрвара.
Интернет презентација Фонда на web адреси www. Fondajfort.rs свакодневно се ажурира и на
њој посетиоци могу пронаћи вести које се тичу избегличке популације, као и информације у вези
са радом Фонда. Фонд издаје брошуру која садржи информације о пружању помоћи за одрживи
повратак и интеграцију, као и информације о општим активностима Фонда.
Медији - информације у вези са радом Фонда објављују се у медијима, у складу са Програмом
рада и Одлуком о оснивању Фонда. У дневним новинама “Блиц”, „Данас“ и “Дневник“, као и у
периодичној штампи (углавном у „Крајишким новинама“), објављују се јавни позиви, док су
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активности у вези са повратком, интеграцијом и остваривањем статусних права приказане у
посебним емисијама у електронским и штампаним медијима.

10. Финансирање
Средства за оснивање и рад Фонда обезбеђена су у буџету Аутономне Покрајине Војводине.
Извори финансирања послова и рада Фонда су:
-

средства обезбеђена у буџету Аутономне Покрајине Војводине
средства прикупљена од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и
правних лица,
остала средства, у складу са законом.

11. Подаци у вези са поступцима јавних набавки
Јавне набавке врше се у складу са важећим Законом о јавним набавкама (Службени гласник
Републике Србије бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), те пратећим подзаконским актима.
Фонд реализује набавке средстава роба и услуга јавним позивима за прикупљање понуда за
јавне набавке.
Јавне набавке оглашавају се на сајту Фонда: www.fondajnfort.rs , у посебној секцији под називом
,,Јавне набавке’’, као и на Порталу јавних набавки, а у ситуацијама у којима је то предвиђено
Законом и у Службеном гласнику Републике Србије.
Против Фонда – као наручиоца – у овом тренутку се не води ни један поступак за заштиту права
пред надлежном Републичком комисијом, нити су такви поступци вођени у претходних пет
година.

12. Сарадња са УНХЦР-ом
Сарадња Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима с Високим
комесаријатом Уједињених нација за избеглице (УНХЦР), започета 2009. године, значајно
доприноси решавању стамбеног збрињавања корисника у Војводини. Донацијама УНХЦР-а Фонд
је обезбедио куповину 110 кућа. Потписивањем уговора о сарадњи 2009. године између шефа
Представништва Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице у Србији Ленарта
Коцелајна и предсе дника Владе Војводине др Бојана Пајтића, УНХЦР је средства за помоћ
избеглим, прогнаним и расељеним лицима директно утупио Фонду, што представља признање и
подршку Покрајинској влади АП Војводине у спровођењу акција трајног збрињавања корисника.
Тим средствима, чија је вредност до сада премашила 84 милиона динара, поред сеоских имања,
донирани су и пакети грађевинског материјала и пољопривредна опрема.
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