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ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Урбанистичког пројекта за изградњу угоститељско туристичког објекта - хотела на
к.п.бр. 602/4 КО Крупањ. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је Инжењерске
делатности и техничко саветовање „КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница. Подносилац захтева
је Стефан Нешић из Завлаке.

Opširnije ... ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
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ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Урбанистичког пројекта за доградњу, промену намене и реконструкцију пословног
објекта у стамбено-пословни објекат на к.п.бр. 984 КО Крупањ. Стручни обрађивач
Урбанистичког пројекта је Инжењерске делатности и техничко саветовање „КАПИТАЛ
ГРАДЊА“ Лозница. Подносилац захтева је „Пико“ доо Крупањ.

Opširnije ... ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О II РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA ОПШТИНЕ КРУПАЊ
ЗА 2022.ГОДИНУ

У прилогу можете погледати предлог одлуке о II ребалансу буџета за 2022.годину.

Opširnije ... ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О II РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА
2022.ГОДИНУ
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18.РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

У петак, 26.08.2022.године биће одржана 18.редовна седница СО Крупањ у Великој сали,
са почетком у 10 часова.Дневни ред је у прилогу.

Opširnije ... 18.РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ
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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ
СПОРТА ЗА 2023.ГОДИНУ
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2023.ГОДИНУ

16-08-2022 05:52 od Moderator

ЈАВНИ КОНКУРС

Општина Крупањ расписује јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације,
породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког
омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну
припрему потрошне топле воде на територији општина Крупањ за 2022. годину.
Рок за подношење пријава је 20 дана од дана објављивања на званичној интернет
страници и огласној табли Општине Крупањ.Конкурс је отворен закључно са даном
05.09.2022. године. Више информација и потребни обрасци можете наћи у прилогу ове
вести.

Opširnije ... ЈАВНИ КОНКУРС
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OБАВЕШТЕЊЕ

Одбор за доделу јавних признања Скупштине општине Крупањ тражи предлоге
кандидата за доделу општинских награда. Предлоге кандидата Одбору слати најкасније
до 10.септембра.
Основни критеријум за доделу награда су изузетна достигнућа и постигнути видни
резултати који доприносе бржем, успешнијем и хуманијем развоју Oпштине Крупањ у
области привреде, науке, културе, просвете, здравствене и социјалне заштите, спорта,
уметности и у другим областима друштвеног живота од интереса за Oпштину Крупањ.

Opširnije ... OБАВЕШТЕЊЕ
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КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ИНСТРУКТОРА

Републички завод за статистику објављује Коначан списак инструктора изабраних за рад у Попису
2022. године.
Коначан списак инструктора можете видети у прилогу.
Потписивање уговора са изабраним инструкторима обавиће се у просторијама Пописне комисије
најкасније до 23. августа 2022. године.
Сви инструктори ће телефоном бити обавештени о термину доласка у Пописну комисију ради
потписиваља уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање
уговора инструктори треба да донесу једну фотографију димензија 3,5cm х 4,5cm ради израде
идентификационе картице.

Opširnije ... КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ИНСТРУКТОРА
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РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

У прилогу можете погледати ранг листу пријављених кандидата,као и задатке
пописивача где је између осталог наведено коју документацију кандидати треба да
донесу на тестирање.
Тестирање познавања рада на рачунару рангираних кандидата за општину Крупањ ће
бити организовано у сали Скупштине општине Крупањ у уторак, 16.08.2022. године у
четири термина, прва група од 8.30 часова, друга група од 10:35 часова,трећа група од
12.35 и четврта група од 14.35 часова.

Opširnije ... РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
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РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
ОБЈАВЉУЈЕ СЕ 10.АВГУСТА

Републички завод за статистику обавештава све пријављене кандидате за пописиваче да ће
ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама/градовима и насељеним местима
бити објављена 10. августа 2022. године (у 16.00 часова) на веб-сајтовима https://stat.gov.rs и
https://popis2022.stat.gov.rs . Кандидати се рангирају на основу податка о насељеном месту
становања и броја остварених бодова по пријави.
Тестирање познавања рада на рачунару рангираних кандидата за општину Крупањ ће бити
организовано у сали Скупштине општине Крупањ у уторак, 16.08.2022. године у четири термина,
прва група од 8.30 часова, друга група од 10:35 часова,трећа група од 12.35 и четврта група од 14.35
часова. У прилогу се налазе задаци пописивача као и потребна документација (жуто
обележено) коју треба понети на тестирање.

Opširnije ... РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ ОБЈАВЉУЈЕ СЕ
10.АВГУСТА
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