
 
 
Брпј: 321/2019 
Датум: 01.10.2019. 
 
 
На пснпву члана 5. Одлуке п псниваоу Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва („Сл. лист АП 
Впјвпдине“ бр. 14/04 и бр. 3/06), члана 6. Статута Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва, 
Финансијскпг плана и гпдишоег прпграма рада Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва за 
2019. гпдину брпј: 541/2018 пд 31.12.2018. гпдине и Наципналне стратегије за рпдну 
равнпправнпст за перипд пд 2016. дп 2020. гпдине и члана 2. Закпна п равнпправнпсти пплпва 
(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) и Правилника п услпвима за дпделу бесппвратних средстава 
брачним парпвима на теритприји АП Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм брпј: 
295/2019 пд 16.09.2019. гпдине, директпрка Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва дана 
01.10.2019. гпдине расписује: 
 
 
 

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ 
 
 
 
 
I 

 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 
Предмет Кпнкурса је дпдела бесппвратних средстава за куппвину сепских кућа са пкућницпм, 
супружницима и ванбрачним партнерима (у даљем тексту: Учесници/це кпнкурса) са 
пребивалиштем на теритприји АП Впјвпдине кпји немају стамбени прпстпр у 
власништву/сувласништву.  
 
Ппд сепским кућама из става 1. сматрају се неппкретнпсти кпје се налазе у селима изван градских 
и ппштинских седишта и приградских насеља. 
 
Укупна средства кпја се дпдељују пп пвпм кпнкурсу изнпсе 20.000.000,00 динара.  
 
Учесници/це кпнкурса мпгу да аплицирају самп са једнпм пријавпм, а висина дпдељених 
средстава не мпже бити већа пд 1.000.000,00 динара. 
Грађевинска вреднпст некретнине кпја се предлаже за куппвину, не сме бити већа пд 2.000.000,00 
динара. 
 
 



 
 

II 
 
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА 
 
Циљеви кпнкурса усмерени су на: 

 ппдстицаое развпја руралних средина 

 ппвећаое брпја жена власница неппкретнпсти 
 
 

III 
 
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ   
 
Правп учешћа на Кпнкурсу имају: 

 супружници кпји су у брачнпј заједници у складу са Закпнпм и  

 ванбрачни партнери са трајнијпм заједницпм живпта, у складу са Закпнпм. 
 
 

IV 
 

УСЛОВИ КОНКУРСА  
 
Учесници кпнкурса мпгу бити брачни парпви и ванбрачни партнери кпји кумулативнп испуоавају 
следеће услпве: 
1. да један пд супружника/ванбрачних партнера није старији пд 40 гпдина живпта у мпменту 
ппднпшеоа пријаве на Кпнкурс;  
2. да имају пребивалиште на теритприји АП Впјвпдине; 
3. супружници кпји су у брачнпј заједници у мпменту ппднпшеоа пријаве, пднпснп ванбрачни 
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 ванбрачних партнера у раднпм пднпсу. Укпликп је 
Учесник кпнкурса у раднпм пднпсу на пдређенп време, радни пднпс мпра да траје најмаое дп 
истека рпка за ппднпшеое пријава на Кпнкурс.  
6. да нису у крвнпм, тазбинскпм или српдству пп усвпјеоу са пптенцијалним прпдавцем 
неппкретнпсти; 
7. да Учесници кпнкурса у мпменту ппднпшеоа пријаве немају неизмирених дпспелих пбавеза пп 
пснпву ппреза и дппринпса  у складу са прпписима Републике Србије; 
 
 

V 
 
OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Испуоенпст услпва за учешће на Кпнкурсу наведених у Правилнику п услпвима за дпделу 
бесппвратних средстава брачним парпвима на теритприји АП Впјвпдине за куппвину сепских кућа 



са пкућницпм,  Учесници кпнкурсa дпказују дпстављаоем следеће дпкументације кпју ппднпсе уз 
пријаву на Кпнкурс: 

 фптпкппије личне карте Учесника кпнкурса; 

 фптпкппије пверене диплпме п стеченпм пбразпваоу; 

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

 дпказ п брачнпј заједници (извпд из матичне коиге венчаних Учесника кпнкурса, не 
старији пд месец дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса), а кап дпказ п ванбрачнпј 
заједници пверена изјава п ванбрачнпј заједници уз пптпис 2 сведпка.  Оверена изјава п 
ванбрачнпј заједници мпра бити сачиоена накпн расписиваоа Кпнкурса. 

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

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

 пверену изјаву Учесника кпнкурса да на теритприји Републике Србије не ппседују у 
власништву/сувласништву неппкретнпст (стамбени пбјекат, грађевинскп земљиште или 
ппљппривреднп земљиште) и да исту нису птуђили у претхпдних 5 гпдина пд дана 
пбјављиваоа Кпнкурса; 

 пптврду Министарства финансија РС - Ппреске управе да није билп пренпса права 
власништва или сувласништва на име Учесника кпнкурса; 

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

 пптврду издату пд стране РГЗ – служба за катастар неппкретнпсти п неппседпваоу 
импвине у месту пребивалишта Учесника кпнкурса; 

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

 изјаву пптенцијалнпг прпдавца/прпдаваца да је/су прихватип/ли услпве Кпнкурса заједнп 
са Обавештеоем п пбради ппдатака п личнпсти и да је/су сагласан/сагласни са истим; 

 пптврду п пребивалишту Учесника кпнкурса издату пд стране МУП-а; 

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

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

 
 

VI 
 

Неппкретнпст за чију куппвину се дпдељују бесппвратна средства у складу са Правилникпм 
мпра кумулативнп да испуоава следеће услпве: 

1. да се ради п неппкретнпсти кпја је уписана у Катастар неппкретнпсти, пднпснп у 
земљишне коиге, на име прпдавца/прпдаваца, без терета; 

2. да прпдавац/прпдавци неппкретнпсти и Учесници кпнкурса нису крвни српдници у правпј 
линији дп билп кпг степена, а у ппбпчнпј закључнп са другим степенпм, кап ни у 



тазбинскпм српдству или српдству пп усвпјеоу;  
3. да не ппстпје нерешени импвинскп-правни пднпси на неппкретнпсти; 
4. да је безбедна и услпвна за станпваое; 
5. неппкретнпст  предлажу Учесници кпнкурса; 
6. 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 регулишу планираое и 
изградоу, пднпснп да не ппстпји забележба да је неппкретнпст или деп пкућнице 
изграђена без дпзвпле. 

 
 

VII 
 

 
1. Пријаве на Кпнкурс са припадајућпм дпкументацијпм дпстављају се у затвпренпј кпверти на 
адресу: Ппкрајински завпд за равнпправнпст пплпва (у даљем тексту: Завпд), Нпви Сад, Бул. 
Михајла Пупина 6, ппштпм или личнп на гпре наведену адресу са назнакпм „Кпнкурс за дпделу 
бесппвратних средстава брачним парпвима на теритприји АП Впјвпдине за куппвину сепских кућа 
са пкућницпм“. 
 
2. Неће се разматрати пријаве кпје су: 

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

 Недппуштене (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 ппштпм и кпје садрже неразумљиве или нечитке 
ппдатке). 

Пријаве ће бити разматране и п оима се пдлучивати пп критеријумима и ппступку утврђеним 
Правилникпм п услпвима за дпделу бесппвратних средстава брачним парпвима на теритприји АП 
Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм.  
 
3. Дпкументација се не ппднпси у пригиналу, већ се прилажу фптпкппије тражених дпкумената, с 
тим штп Завпд задржава правп да пре пптписиваоа угпвпра затражи пригинал дпкументације на 
увид. Завпд не враћа запримљену дпкументацију, већ се пна чува у архиви Завпда. Завпд није у 
пбавези да п тпку и резултатима Кпнкурса инфпрмише сва лица кпја су се пријавила, већ ће 
кпнтактирати самп пна лица кпја су ушла у ужи избпр, пднпснп кпја су се нашла на предлпгу 
Одлуке п дпдели бесппвратних средстава. 
4. Предлпг пдлуке п дпдели бесппвратних средстава сачиоава се накпн бпдпваоа према 
критеријумима из Правилника п услпвима за дпделу бесппвратних средстава брачним парпвима 
на теритприји АП Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм.  
5. Одлуку п дпдели бесппвратних средстава дпнпси директпрка Завпда на предлпг Кпмисије и уз 
сагласнпст Управнпг пдбпра Завпда. 
6. Накпн дпнете пдлуке п дпдели бесппвратних средстава, кприсници се ппзивају да пптпишу 
угпвпр са Завпдпм. Укпликп се кприсници не пдазпву ппзиву за пптписиваое угпвпра у рпку 15 
дана пд дана пбавештеоа да су им бесппвратна средства пдпбрена, сматраће се да су пдустали. 

 



 
 
 
 

VIII 
 
Пријаве на Кпнкурс ће се примати дп 15.11.2019. године. 
 
 
Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети на сајту Завпда за равнпправнпст пплпва 
www.ravnopravnost.org.rs, а све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у Ппкрајинскпм завпду за 
равнпправнпст пплпвa путем имејла на адресу zavod.ravnopravnost@gmail.com 
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