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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  

Општинска управа Нова Варош

  

Датум: 16.04.2013.

  

Нова Варош

    

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

  

  

Општина Нова Варош у петак 31. маја 2013. одржаће јавну презентацију на којој ће бити
представљено осам 
капиталних пројеката који ће бити уврштени у петогодишњи План капиталних
инвестиција. Сваки пројекат ће бити представљен кроз циљеве пројекта, очекиване
резултате, фазе имплементације и изворе финансирања.

  

Неки од пројеката који ће бити представљени и обухваћени овим планом су: изградња
водосистема за снабдевање водом са Ћурчића врела Нове Вароши и успутних насеља,
изградња феклане канализације туристичке зоне, изградња путева у сеоским
заједницама, изградња улица у градској зони, изградња улица у приградским насељима,
изградња регионалне депоније, изградња рециклажног дворишта, реконструкција
хотела Панорама.
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Детаљи о овим и другим пројектима ће бити објављени и на  веб презентацији општине
Нова Варош. Tехничку подршку општини Нова Варош за израду Плана капиталних
инвестиција и Програмског буџета финансирају Европска унија и Влада Швајцарске
преко Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС.       

  

  

Грађани, прeдстaвници пословног сектора, представници невладиних организација и св
и заинтересовани могу да дођу на јавну презентацију у петак, 31. маја 2013. године са
почетком 12 часова у сали општине и
информишу 
се 
о кључним капиталним пројектима у заједници. 

  

Јавној презентацији ће присуствовати представници општинске радне групе за израду
плана капиталних инвестиција, надлежних институција, јавности и медија.

  

Пројектни LIFLET-и:

  

· Адаптација и опремање хотела "Панорама"

  

· Изградња депоније "Бањица"

  

· Рециклажни центар у Новој Вароши

  

· Изградња водовода Ћурчића врело

  

· Изградња улица у градској зони
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· Изградња путева у сеоским заједницама

  

· Изградња фекалне канализације туристичке зоне

  

· Изградња улица у приградским насељима

  

Зa свa дoдaтнa питaњa, можете контактирати:
Jeлeну Лeкoвић

 Кaбинeт прeдсeдникa oпштинe Нова Варош 
 тел. 033 62 140
 имејл: jelena.lekovic.ou@gmail.com
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