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Брпј: 295/2019  
Датум: 16.09.2019. 

На пснпву шлана 14. Одлуке п псниваоу Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва („Сл. лист АП 
Впјвпдине“ бр.14/04 и бр. 3/06) и шлана 17. Статута Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва, 
Управни пдбпр Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва дпнпси 

 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ  

 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилникпм утврђују се услпви и ппступак за дпделу бесппвратних средстава брашним 
парпвима на теритприји АП Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм из бучета Завпда за 
равнпправнпст пплпва (у даљем тексту: Завпд) и избпр брашних парпва, пднпснп ванбрашних партнера 
(у даљем тексту: Ушесници кпнкурса) кпјима ће бити дпдељена бесппвратна средства за куппвину 
сепских кућа са пкућницпм на теритприји АП Впјвпдине. 

 

Члан 2. 

 

 Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава брашним парпвима на теритприји АП Впјвпдине за 
куппвину сепских кућа са пкућницпм (у даљем тексту: Кпнкурс), расписује се на пснпву пдлуке 
директпра/директпрке Завпда и пбјављује на сајту Завпда и у Службенпм листу АП Впјвпдине. 

Одлука из става 1. пвпг шлана пбавезнп садржи: 

1. укупан пбим средстава кпја се дпдељују; 

2. рпк за ппднпщеое пријаве на Кпнкурс. 

 

Члан 3. 

 

 Услпви за дпделу бесппвратних средстава брашним парпвима на теритприји АП Впјвпдине за 
куппвину сепских кућа са пкућницпм из шлана 2. пвпг Правилника пднпсе се на утврђиваое 
испуоенпсти услпва Ушесника кпнкурса. 

Ушесници кпнкурса мпгу бити брашни парпви и ванбрашни партнери кпји кумулативнп 
испуоавају следеће услпве: 

1. да један пд супружника/ванбрашних партнера није старији пд 40 гпдина живпта у мпменту 
ппднпщеоа пријаве на Кпнкурс;  
2. да имају пребивалищте на теритприји АП Впјвпдине; 
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3. супружници кпји су у брашнпј заједници у мпменту ппднпщеоа пријаве, пднпснп ванбрашни 
партнери са трајнијпм заједницпм живпта (у складу са Закпнпм); 
4. да нису власници или сувласници билп какве неппкретнпсти на теритприји Републике Србије и да 
исту нису птуђили у претхпдних 5 гпдина пд дана пбјављиваоа Кпнкурса;  
5. да је барем један пд супружника, пднпснп ванбрашних партнера у раднпм пднпсу. Укпликп је 
Ушесник кпнкурса у раднпм пднпсу на пдређенп време, радни пднпс мпра да траје најмаое дп истека 
рпка за ппднпщеое пријава на Кпнкурс.  
6. да нису у крвнпм, тазбинскпм или српдству пп усвпјеоу са пптенцијалним прпдавцем 
неппкретнпсти; 
7. да Ушесници кпнкурса у мпменту ппднпщеоа пријаве немају неизмирених дпспелих пбавеза пп 
пснпву ппреза и дппринпса  у складу са прпписима Републике Србије; 

Ушесници кпнкурса мпгу аплицирати самп са једнпм пријавпм, а висина тражених средстава не 
мпже бити већа пд 1.000.000,00 динара; 

Грађевинска вреднпст некретнине кпја се предлаже за куппвину, не сме бити већа 2.000.000,00 
динара. 

Ушесници кпнкурса не мпгу да птуђе неппкретнпст у наредних  5 гпдина, а пстала питаоа у вези 
са средствима пбезбеђеоа неппкретнпсти биће детаљнп регулисана угпвпрпм. 

Неппкретнпст кпју Ушесници кпнкурса предлажу за куппвину мпже да се налази на ппдрушју 
свих насељених места на теритприји АП Впјвпдине, псим градских и ппщтинских административних 
центара/седищта и приградских насеља. 

Неппкретнпст кпју Ушесници кпнкурса предлажу за куппвину мпра бити безбедна и услпвна за 
станпваое. 

Неппкретнпст мпже бити у сувласнищтву вище лица када се сви сувласници ппјављују кап 
прпдавци свпјих сувласнишких делпва. 

Не смеју ппстпјати нерещени импвинскп-правни пднпси на неппкретнпсти, не сме бити уписан 
билп какав терет на листу неппкретнпсти, а неппкретнпст и делпви пкућнице мпрају бити изграђени у 
складу са прпписима п планираоу и изградои. 
 

Члан 4. 

 

Утврђиваое испуоенпсти услпва из шлана 3. пвпг Правилника, псим услпва наведенпг у ставу 
6. шлана 3. пвпг Правилника спрпвпди Кпмисија за дпделу бесппвратних средстава. 

Утврђиваое испуоенпсти услпва да је неппкретнпст кпју Ушесници кпнкурса предлажу за 
куппвину безбедна и услпвна за станпваое пбавља правнп лице (привреднп друщтвп или 
предузетник) кпје распплаже струшним кадрпвским капацитетима, пднпснп инжеоерима пдгпварајуће 
струке. 

Правнп лице из става 2. пвпг шлана је дужнп да Кпмисији за дпделу бесппвратних средстава 
дпстави извещтај п стаоу неппкретнпсти утврђенпм приликпм пбиласка неппкретнпсти кпје су 
Ушесници кпнкурса предлпжили за куппвину. 

Укпликп струшнп лице из става 2. пвпг шлана накпн пбиласка неппкретнпсти кпје су Ушесници 
кпнкурса предлпжили за куппвину утврди да предметна неппкретнпст није безбедна и/или услпвна за 
станпваое, таква пријава ће бити пдбијена. 

Ради пружаоа услуга из става 2. пвпг шлана Завпд закљушује угпвпр са правним лицем кпје 
распплаже струшним кадрпвским капацитетима, пднпснп инжеоерима пдгпварајуће струке. 

Ушесници кпнкурса кпји испуоавају услпве се рангирају дпделпм пдгпварајућег брпја бпдпва и 
тп према следећим критеријумима: 

1. за свакпг заппсленпг Ушесника кпнкурса - пп 10 бпдпва. 
2. За свакпг заппсленпг Ушесника кпнкурса кпји има сппствени бизнис (сампзаппщљаваое) у трајаоу 
пд најмаое гпдину дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса - пп 5 бпдпва; 
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3. за свакпг Ушесника кпнкурса кпји има: 
- дп 1 гпдине стажа псигураоа - 0 бпдпва, 
- пд 1 дп 3 гпдине стажа псигураоа - пп 2 бпда, 
- пд 3 дп 5 гпдина стажа псигураоа - пп 4 бпда,  
- пд 5 дп 7 гпдина стажа псигураоа - пп 6 бпдпва,  
- пд 7 дп 10 гпдина стажа псигураоа - пп 8 бпдпва, 
- прекп 10 гпдина стажа псигураоа - пп 10 бпдпва. 

 
4. за свакпг Ушесника кпнкурса кпји има средоу щкплу пп 5 бпдпва; 
5. за свакпг Ушесника кпнкурса кпји има заврщене струкпвне студије у трајаоу пд три гпдине - пп 7 
бпдпва; 
6. за свакпг Ушесника кпнкурса кпји има заврщене пснпвне, мастер или специјалистишке академске 
студије - пп 10 бпдпва; 
7. за свакпг Ушесника кпнкурса кпји има дпктпрат - пп 15 бпдпва. 

 
У ситуацији када два или вище Ушесника кпнкурса имају исти брпј бпдпва, рангираое тих 

Ушесника кпнкурса ће се врщити применпм следећих резервних критеријума и тп према наведенпм 
редпследу: 
1. брпј деце Ушесника кпнкурса и тп такп щтп ће преднпст имати Ушесници кпнкурса кпји имају већи 
брпј деце; 
2. развијенпст ппщтине и тп такп щтп ће преднпст имати Ушесници кпнкурса шија се предлпжена 
неппкретнпст налази на теритприји ппщтине са статуспм недпвпљнп развијене и неразвијене (у складу 
са Уредбпм п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе за 
2014. гпдину („Сл. гласник РС“, бр. 104/2014)); 
3. редпслед пријема пријаве и дпкументације у Завпд и тп такп щтп ће преднпст имати Ушесници 
кпнкурса кпји су раније ппднели пријаву и дпкументацију на Кпнкурс. 
 

Члан 5. 

 

Испуоенпст услпва за ушещће на Кпнкурсу наведених у пвпм правилнику Ушесници кпнкурсa дпказују 
дпстављаоем следеће дпкументације кпју ппднпсе уз пријаву на Кпнкурс: 

1.  фптпкппије лишне карте Ушесника кпнкурса; 

2. фптпкппије пверене диплпме п стешенпм пбразпваоу; 

3  дпказ п држављанству Републике Србије (не старији пд 6 месеци пд дана пбјављиваоа Кпнкурса); 

4.  дпказ п брашнпј заједници (извпд из матишне коиге веншаних Ушесника кпнкурса, не старији пд 
месец дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса), а кап дпказ п ванбрашнпј заједници пверена изјава п 
ванбрашнпј заједници уз пптпис два сведпка. Оверена изјава п ванбрашнпј заједници мпра бити 
сашиоена накпн расписиваоа Кпнкурса. 

5.   дпказ п раднпм пднпсу Ушесника кпнкурса (пријава на пензијскп-инвалидскп псигураое – М 
пбразац и фптпкппија угпвпра п раду). Укпликп је Ушесник кпнкурса у раднпм пднпсу на пдређенп 
време, радни пднпс мпра да траје најмаое дп истека рпка за ппднпщеое пријава на Кпнкурс. 

6. дпказ п стажу псигураоа Ушесника кпнкурса, и тп пптврда издата пд стране надлежне 
прганизаципне јединице Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое у пквиру кпје је 
наведен укупнп пстварен пензијски стаж; 

7. пверену изјаву Ушесника кпнкурса  да на теритприји Републике Србије не ппседују у 
власнищтву/сувласнищтву неппкретнпст (стамбени пбјекат, грађевинскп земљищте или 
ппљппривреднп земљищте) и да исту нису птуђили у претхпдних 5 гпдина пд дана пбјављиваоа 
Кпнкурса; 
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8. пптврду Министарства финансија РС - Ппреске управе да није билп пренпса права власнищтва или 
сувласнищтва на име Ушесника кпнкурса; 

9. пптврду Министарства финансија РС - ппреске управе да је Ушесник кпнкурса да је измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе; 

10 . пптврду издату пд стране РГЗ – служба за катастар неппкретнпсти п неппседпваоу импвине у 
месту пребивалищта Ушесника кпнкурса; 

11. извпд издат пд стране РГЗ – служба за катастар неппкретнпсти за неппкретнпст кпју Ушесници 
кпнкурса предлажу за куппвину; 

12. изјаву пптенцијалнпг прпдавца/прпдаваца да је/су прихватип/ли услпве Кпнкурса укљушујући и 
садржину Обавещтеоа п пбради ппдатака п лишнпсти и да је/су сагласан/сагласни са истим; 

13. пптврду п пребивалищту Ушесника кпнкурса издату пд стране МУП; 

14. пверену изјаву Ушесника кпнкурса да ће станпвати у предметнпј кући и да исту неће птуђити у 
перипду пд 5 гпдина пд дана пптписиваоа угпвпра. 

15. пверену изјаву Ушесника кпнкурса да пни и прпдавац/прпдавци неппкретнпсти међуспбнп нису 
крвни српдници у правпј линији дп билп кпг степена, а у ппбпшнпј закљушнп са другим степенпм, кап 
ни у тазбинскпм српдству или српдству пп усвпјеоу. 

 
Пптврде, увереоа и извпди надлежних пргана из става 1. ташка 6), 8), 9), 10), 11), и 13) пвпг шлана 
мпрају бити издате накпн расписиваоа Кпнкурса. 
Дпкументација ппднета на Кпнкурс се не враћа. 
Неће се разматрати пријаве кпје су: 

 Неблагпвремене (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у тексту 
кпнкурса); 

 Недппущтене (пријаве ппднете пд стране лица кпја нису предвиђена кпнкурспм, пднпснп 
на кпја се циљеви кпнкурса и намена средстава не пднпсе); 

 Непптпуне и неразумљиве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази и 
дпкументација, непптписане, са непппуоеним рубрикама, пппуоене графитнпм плпвкпм, 
ппслате факспм или електрпнскпм ппщтпм и кпје садрже неразумљиве или нешитке 
ппдатке). 

Члан 6. 

 

Неппкретнпст за шију куппвину се дпдељују бесппвратна средства у складу са пвим правилникпм 
мпра кумулативнп да испуоава следеће услпве: 
- да се ради п неппкретнпсти кпја је уписана у Катастар неппкретнпсти, пднпснп у земљищне коиге, на 
име прпдавца/прпдаваца, без терета; 
- да прпдавац/прпдавци неппкретнпсти и Ушесници кпнкурса нису крвни српдници у правпј линији дп 
билп кпг степена, а у ппбпшнпј закљушнп са другим степенпм, кап ни у тазбинскпм српдству или 
српдству пп усвпјеоу;  
- да не ппстпје нерещени импвинскп-правни пднпси на неппкретнпсти; 
 - да је безбедна и услпвна за станпваое; 
- неппкретнпст  предлажу Ушесници кпнкурса; 
-   да је неппкретнпст, кап и сви делпви пкућнице кпји се налазе на катастарскпј парцели на кпјпј је и 
неппкретнпст, изграђена у складу са прпписима кпји регулищу планираое и изградоу, пднпснп да не 
ппстпји забележба да је неппкретнпст или деп пкућнице изграђена без дпзвпле. 

 
Утврђиваое испуоенпсти услпва из става 1. пвпг шлана врщи се на пснпву дпказа наведених у 

шлану 5. став 1. ташка 12) и 16) пвпг Правилника, кап и на пснпву извещтаја правнпг лица из шлана 4. 
став 2. пвпг правилника. 
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Члан 7. 

 

 Струшне ппслпве у ппступку пп Кпнкурсу пбавља Кпмисија за дпделу бесппвратних средстава (у 
даљем тексту: Кпмисија). 

 Чланпви Кпмисије не мпгу у истп време бити примапци средстава кпја се дпдељују пп пснпву 
Јавнпг кпнкурса. 

 Правилник п раду Кпмисије из става 1. пвпг шлана, кпјим се ближе уређује нашин рада и 
пдлушиваоа Кпмисије, дпнпси  директпр/ка Завпда. 

 

Члан 8. 

 

 Кпмисија је дужна да: 

 

- размптри ппднете пријаве пп пбјављенпм Кпнкурсу за дпделу бесппвратних средстава, а ради 
утврђиваоа да ли су благпвремене и пптпуне; 

- за све благпвремене и пптпуне пријаве утврди испуоенпст услпва из шлана 3. пвпг Правилника, псим 
услпва из става 6. шлана 3. пвпг Правилника; 

- да на пснпву извещтаја ппднетпг пд стране правнпг лица из шлана 4. став 2. пвпг Правилника 
кпнстатује испуоенпст услпва кпји се пднпси на безбеднпст и услпвнпст станпваоа неппкретнпсти 
предлпжених за куппвину; 

- да сашини предлпг листе Ушесника кпнкурса кпјима се дпдељују средства (у даљем тексту: Кприсници 
средстава) и да га дпстави директпру/директпрки Завпда и Управнпм пдбпру Завпда ради кпнашнпг 
пдлушиваоа. 

 Кпмисија није у пбавези да тражи дпдатну дпкументацију или инфпрмације пд Ушесника 
кпнкурса или надлежних пргана, кап ни да се пбраћа надлежним прганима, већ пцену и размaтраое 
ппднетих пријава Кпмисија спрпвпди искљушивп на пснпву дпкументације кпју су Ушесници кпнкурса 
ппднели дп истека рпка предвиђенпг у тексту кпнкурса. 

 
Члан 9. 

 

 Кприсници средстава се пбавезују да ће станпвати у предметнпј  неппкретнпсти. 

 Трпщкпве пренпса власнищтва и устанпвљаваоа терета на неппкретнпсти кпја је предмет 
Кпнкурса снпсе Кприсници средстава.  

 

Члан 10. 

 

Кпмисија је дужна  да у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава на Кпнкурс 
сашини предлпг листе Ушесника кпнкурса кпјима се дпдељују средства и дпстави га 
директпру/директпрки Завпда. 
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Одлуку п дпдели средстава Завпда дпнпси директпр/ка Завпда на предлпг Кпмисије и уз 
сагласнпст Управнпг пдбпра. 

 

Члан 11. 

 

Одлука  п дпдели средстава пбјављује се на пгласнпј табли и на сајту Завпда.  

Ушесници кпнкурса мпгу у рпку пд 4 дана пд дана пбјаве пдлуке п дпдели средстава да изврще 
увид у сппствену дпкументацију кпју су ппднели на Кпнкурс, и тп искљушивп на пснпву писанпг захтева 
упућенпг Кпмисији путем ппщте или електрпнске ппщте (мејлпм). Накпн истека наведенпг рпка увид 
није дпзвпљен. 

У рпку пд 15 дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели средстава, Кприсници средстава 
закљушују угпвпр са Завпдпм и угпвпр са прпдавцем неппкретнпсти следећим редпследпм: Завпд и 
кприсници, затим кприсници и прпдавац/прпдавци. 

Завпд ће средства пренети на наменски рашун Кприсника средстава у банци кпју изабере 
Кприсник средстава, а Кприсник средстава је дужан да у рпку пд 3 дана средства пренесе на рашун 
прпдавца/прпдаваца у банци и извпд из банке дпстави Завпду.  

Ушесници кпнкурса кпјима су пдлукпм дпдељена средства дужни су да некретнину, на пснпву 
закљушенпг угпвпра, упищу у катастар неппкретнпсти/земљищне коиге у пп 1/2 сувласнишких делпва 
неппкретнпсти и да у лист неппкретнпсти упищу хипптеку за будуће и услпвнп пптраживаое у кприст 
АП Впјвпдине.  

Члан 12. 

 

Пријава на Кпнкурс ппднпси се на прпписанпм пбрасцу.  
Пријава на Кпнкурс ппднпси се неппсреднп Завпду лишнп или путем ппщте преппрушенпм 

ппщиљкпм на адресу: Ппкрајински завпд за равнпправнпст пплпва, Нпви Сад, Булевар Михајла 
Пупина 6, са назнакпм „Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава брашним парпвима на теритприји 
АП Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм“. 

 
 Члан 13. 

Питаоа кпја се пднпсе на защтиту ппдатака п лишнпсти Ушесника кпнкурса и Кприсника 
средстава су регулисана Обавещтеоем п пбради ппдатака п лишнпсти, кпје шини саставни деп пвпг 
Правилника. 

 
Члан 14. 

 

Правилник п услпвима за дпделу бесппвратних средстава брашним парпвима на теритприји АП 
Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм брпј: 33/2019 пд 31.01.2019. гпдине  се ставља ван 
правне  снаге.                                                                                                            

Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјављује се на пгласнпј табли и сајту Завпда. 

 

 

 
Саоа Шифлищ 

председница Управнпг пдбпра  
Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва  

 


