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Посл. број:128/2016 

Датум: 04.04.2016. 

 

На основу члана 19 Статута Завода за равноправност полова, а у складу са Конкурсом  

за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за 

куповину сеоских кућа са окућницом бр.180/2015 од 10.07.2015. који је расписао Завод 

за равноправност полова и објавио 13.07.2015. у листу ''Дневник'', Правилником о 

условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП 

Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом бр. 178/2015. од 10.07.2015. године, 

као и на основу Предлога Комисије, директорка Завода за равноправност полова, уз 

сагласност Управног одбора, доноси: 

 

  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ  
 

 о додели бесповратних средстава Учесницима конкурса 

 

Одлука о додели бесповратних средстава број: 8/2016 од 15.01.2016. мења се на следећи 

начин: 

 

      I 

1. у табеларном делу бришу се следећи Учесници конкурса : 

 

Име и презиме 

Учесника конкурса 

Пребивалиште 

Учесника 

конкурса 

Место  

некретнине 

Број 

бодова 

Одобрена 

средства 

Перенчевић Мирела и 

Никола 

Куцура Куцура 92 800.000,00 

Деспотов Барбара и 

Бранислав 

Мокрин Мокрин 86 850.000,00 

Димитријевић 

Јасмина и Бојан 

Каравуково Богојево 79 950.000,00 

 

2. у табеларном делу додају се следећи Учесници конкурса : 

 

Име и презиме 

учесника конкурса 

Пребивалиште 

Учесника 

конкурса 

Место  

некретнине 

Број 

бодова 

Одобрена 

средства 

Молдовановић Милан 

и Мирјана 

Шид Адашевци 78 870.000,00 

Дулић Биљана и 

Марко 

Буковац Степановићево 76 870.000,00 

Ћурчић Игор и 

Вишња 

Меленци  Меленци 76 860.000,00 
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II 

Учесници конкурсa из Измена и допуна Одлуке члан I тачка 2, дужни су да доставе 

писану сагласност на висину средстава одобрених овом Изменом и допуном одлуке дo 

15.04.2016. године. 

 

III 

Директорка Завода за равноправност полова и Учесници конкурса, којима су одобрена 

средства, ће у року од 15 дана, од дана доношења Измена и допуна одлуке, закључити 

уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП 

Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, који је Завод за равноправност 

полова објавио 13. јула 2015. године, стигло је укупно 277 пријава.   

 

Комисија за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП 

Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом прегледала је све пријаве, 

евидентирала достављену документацију, утврдила бодовну листу и након теренског 

увида у стање некретнина, 10. децембра 2015. године донела Предлог одлуке о додели 

бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину 

сеоских кућа са окућницом број 179-1/2015.  

 

На основу предлога Комисије, директорка Завода донела је Одлуку о додели 

бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину 

сеоских кућа са окућницом бр. 8/2016, Измене и допуне одлуке бр. 12/2016, Измене и 

допуне одлуке бр. 102/2016 уз сагласност Управног одбора Завода за равноправност 

полова.  

 

Након тога Учесници конкурса из члана I, тачке 1. су одустали од одобрених средстава 

и о томе писмено обавестили Завод за равноправност полова. 

 

Преостала средства у износу од 2.600.000,00 динара додељена су Учесницима конкурса 

из члана I тачка 2 Измене и допуне одлуке на основу Предлога Комисије.  

  

На основу свега изнетог донета је Измена и допуна Одлука као у диспозитиву. 

 

 

 Весна Шијачки 

 директорка Завода  

за равноправност полова  
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