
Документа урбанизам

Контакт телефон Урбанистичке службе: 033/61-325.

  

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

  

Таксе - информација о локацији

  

Програм пописа нелегално изграђених објеката

  

Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Нова Варош

  

Програм пописа незаконито изграђених објеката

  

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:

  

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена -
"Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012)

  

Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош,са
Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште
јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину (Усвојена Одлука је
објављена у Службеном листу општине Нова Варош бр. 11/2013)

  

План детаљне регулације система за водоснабдевање насеља Горње Трудово,
Штитково, Божетићи и Буковик са изворишта Ћурчића врело ("Службени лист општине
Нова Варош", бр.17/2015)

 1 / 7

/images/urban/OBRAZAC-INFORMACIJEOLOKACIJI%20-novi.doc
/images/M_images/Download/takselokacijski2022.xlsx
/images/urban/Urbanistickiprojekti/urbanproj-batakovicandjela2022.zip
/images/urban/resenje2015.pdf
/images/urban/Program-popisa-nezakonito-izgradjenih-objekata-Nova-Varos.pdf
http://www.mediafire.com/?anaox71wxggwx70
http://www.mediafire.com/?anaox71wxggwx70
http://www.mediafire.com/download/2o9bsw22c5kb6s9/NV.rar
http://www.mediafire.com/download/2o9bsw22c5kb6s9/NV.rar
http://www.mediafire.com/download/2o9bsw22c5kb6s9/NV.rar
http://www.mediafire.com/download/2o9bsw22c5kb6s9/NV.rar
http://www.mediafire.com/download/tagn6v5rn249q1z/PDR+Sistema+vodosnabdevanja+Nova+Varos.rar
http://www.mediafire.com/download/tagn6v5rn249q1z/PDR+Sistema+vodosnabdevanja+Nova+Varos.rar
http://www.mediafire.com/download/tagn6v5rn249q1z/PDR+Sistema+vodosnabdevanja+Nova+Varos.rar


Документа урбанизам

  

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе
Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 2/2016)

  

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе
Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 6/2018)

  

Измена и допуна плана генералне регулациј за седиште локалне самоуправе Нова
Варош (Службени лист општине Нова Варош ", бр.22 / 2019)  

  

План детаљне регулације за изградњу санитарне депоније чврстог комуналног отпада
Прибој, Пријепоље, Нова Варош

  

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе
Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", бр.4-3/2023)

  

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ:

  

Урбанистички пројекат за доградњу и промену нaмене економског објекта у погон за
производњу биомасе, пелета и брикета

  

Урбанистички пројекат за изградњу викенд куће у Комаранима-кат.парц.бр.2109КО
Комарани

  

Урбанистички пројекат МХЕ „Секулић“ на Варошкој реци У Општини Нова Варош

  

Урбанистички пројекат изградње туристичког објекта-ловачке куће на кат. парцеле бр.
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196 КО Тиква

  

Урбанистички пројекат за изградњу МЏЕ ''Кљуновина'' на реци Бистрици  општина
Нова Варош

  

Урбанистички пројекат изградње хотела са  апартманима на кат. парцелама бр. 719/14,
719/13  и 719/17 КО Брдо

  

Урбанистички пројекат доградње хотела  „Златарски Златник“ са апартманским
насељем  на кат. парцеле бр. 175/11,175/12,
175/4, 900/2,  900/3 и 900/4 КО
Брдо

  

Урбанистички пројекат за изградњу две викендице на катастарској парцели број:844/4
КО Комарани, у насељу Поље,Општина Нова Варош

  

Урбанистички пројекат за изградњу туристичког кампа на новоформираној
грађевинској парцели на делу к.п. 1200 К.О. Акмачићи

  

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат. парцелама бр. 439/1, 439/2,
439/3, 439/4, 439/5, 439/6 К.О. Дрмановићи

  

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 979/1 к.о.Бурађа и изградњу објеката за
повремени боравак на нововформираним грађевинским парцелама

  

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса туристичких објеката на кп. бр. 2104 КО
Комарани Општина Нова Варош
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Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Нове
Вароши и дела здравствено туристичког комплекса „Златар“ Кат. Парцела бр.: 661/1,
666/5, 1739/2, 662/3, 1739/3, 1737/5, 1737/3, 661/3 КО Нова Варош

  

Урбанистички пројекат за изградњу Трансфер станице са рециклажним двориштем у
Новој Вароши, на кат. парц.бр.333/2 и 430/3 КО Челице

  

Урбанистички пројекат за изградњу 4 стамбена објекта за повремено становање на КП.
бр. 319/1 Амзићи, општина Нова Варош

  

Урбанистички пројекат изградње туристичких садржаја на кат. парцелама бр. 125/3,
125/4 и 112/28 КО Брдо

  

Урбанистички пројекат изградње туристичких апартмана на кат. парцели бр. 884/3 КО
Брдо

  

Урбанистички пројекат изградње туристичких садржаја на кат. парцелама бр. 125/3,
125/4 и 112/28 КО Брдо

  

Урбанистички пројекат за изградњу етно домаћинстава на кат. парцели бр. 3/1 и 3/2 КО
Драглица

  

Урбанистички пројекат партерног уређења простора у функцији туристичког ауто
кампа са постављањем пратећих садржаја ,на делу кат.парцеле 1142/1 КО Радијевићи

  

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат.парцелама бр. 439/10 и
439/15 КО Дрмановићи
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Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат. парцелама бр. 439/21 и 438
КО Дрмановићи

  

Урбанистички пројекат за изградњу викенд објекта на кат. парцели бр. 193 КО
Дрмановићи

  

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат.
парцелама 436/2 и 434/2 KO Дрмановићи

  

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат.
парцели бр. 1660/2 КО Дрмановићи

  

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат.
парцели бр. 435 КО Дрмановићи

  

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на
кп. бр. 175/18 и 900/7 K.O. Брдо

  

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 177/1 К.О.Вранеша и изградњу објеката за
повремени боравак на нововформираним грађевинским парцелама

  

Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичке намене KP br. 999/10 ; KO
Коморани – Нова Варош

  

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за
постављање стационарне монтажне базе за производњу бетона на новоформираној
грађевинској парцели од к.п.3390 и дела к.п. бр.3392/1, К.О.Бистрица и манипулативним
површинама на к.п.бр. 3393/3 К.О. Бистрица
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ОСТАЛА ДОКУМЕНТА:

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 04.10.2017.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 24.11.2017.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 18.06.2018.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 05.04.2019.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 14.07.2020.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.02.2021.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-1

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-2

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-3

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-4

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-5
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Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-6

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-7

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-8

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 08.06.2021.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.07.2021.године-1

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.07.2021.године-2

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 14.07.2021.године

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 23.09.2021.године-1

  

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 23.09.2021.године-2
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