
  

 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 8                    Нови Бечеј  22.10.2003. године                  година XXXIX 

  
1. 
Република Србија - АП Војводина 
Општина Нови Бечеј 
Општинска управа  
Број : 03-360-2/2003 
Дана : 11.08.2003.године 
Н о в и  Б е ч е ј 
Жарка Зрењена 8 
Телефон : 023-772-320 
Факс : 023 772-500 
 
 
 

На основу члана 19. Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене 
изградње Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″ , број 2/2003 ) 

Управни одбор Фонда солидарне стамбене изградње општине Нови Бечеј на својој 
седници одржаној дана 11.08.2003. године донео је Одлуку да се распише  

 
 

К О Н К У Р С 
ЗА РАСПОДЕЛУ СТАНОВА СОЛИДАРНОСТИ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
I 

 
Расписје се Конкурс за расподелу станова солидарности на коришћење 

предузеђима, установама, државним органима и органима локалне самоуправе, 
који не располажу довоqним средствима ради решавања стамбених потреба 
запослених, а који су удовоqили обавези плаћања пореза на фонд зарада за 
календарску годину и то : 

 
у Новом Милошеву, Петра Плавкића број 33 

- два стана у површини од по 60,35 м2 
 

II 
 

Пријаве се подносе Општинској управи Нови Бечеј - Одеqењу за урбанизам, 
стамбено комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине у року 
од 15 дана од дана објавqивања у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

Пријаве које стигну после овог рока неће се узети у обзир. 
Пријаве се са потребном документацијом шаqу препорученом поштом или 

предају у соби број 16. - пријемној канцеларии Општинске управе Нови Бечеј, са 
назнаком за Конкурс за расподелу станова солидарности. 
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III 
 
Учесници на конкурс уз захтев треба да приложе: 
 
 
1.- просечну зараду по запосленом за 2002. годину. 
2.- број запослених у сталном радном односу у 2002. години 
3.- број радника за нерешеним стамбеним питањем. 
4.- број добијених станова солидарности до расписивања конкурса. 
5.- одлуку органа управqања о обезбеђеним средствима сопственог учешћа. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Управног одбора Фонда 

солидарне стамбене изградње 
Милинко Арсенов с.р. 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа 
Нови Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица 
Бешлин, аконтативна претплата за 2003 годину износи 1.000,00 динара, 

уплата на жиро рачун број 840-122641-29 Општинска управа Нови Бечеј 
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