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ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА
2021.ГОДИНУ-ПРЕДЛОГ

У прилогу је предлог одлуке о завршном рачуну општине Крупањ за 2021.годину и
извештај о учинцима.

Opširnije ... ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА
2021.ГОДИНУ-ПРЕДЛОГ
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ОД ДАНАС У КРУПЊУ МОГУЋЕ ИЗНАМЉИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ
БИЦИКАЛА

Од данас је у општини Крупањ могуће да сви грађани,као и туристи наше општине,
изнајме електрични бицикл и да уживају у обиласку наше општине.
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РАНИ ЈАВНИ УВИД

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ
Плана детаљне регулације
„туристичко-угоститељски комплекс Мачков камен
у општини Крупањ“
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 03. до 17. јуна 2022. године у просторијама
Општинске управе општине Крупањ са седиштем у Крупњу улица М.Тита бр. 2 у канцеларији бр.
29. сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, као и преко интернет странице oпштинског сајта
www.krupanj.org.rs
Носилац израде овог плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и конкретним
ефектима планирања.
Заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања раног јавног увида закључно са 17.
јуном 2022. године, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Крупањ Одсек за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу преко писарнице Општине
Крупањ, ул. М.Тита бр.2.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског
документа могу утицати на планска решења.
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СЛАВА ОПШТИНЕ КРУПАЊ, ВАЗНЕСЕЊЕ
ГОСПОДЊЕ-СПАСОВДАН

Данас је у просторијама општине Kрупањ уз молитву и ломљење славског колача
обележен Спасовдан, крсна слава општине Kрупањ. Свечаном догађају присуствовало је
свештенство, црквени хор " Св.Три јерарха", бројни гости и званице. Председник
општине, Иван Исаиловић, честитао је суграђанима општинску славу са жељом да буду
здрави и успешни у својим пословима.

Opširnije ... СЛАВА ОПШТИНЕ КРУПАЊ, ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ-СПАСОВДАН
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РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Општина Крупањ 31.05.2022.године расписује Јавни конкурс за учешће привредних
субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на
територији Општине Крупањ.Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
закључно са 15.06.2022. године.Више информација и потребни обрасци се налазе у
прилогу ове вести.

Opširnije ... РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КРУПАЊ
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ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО заинтересована правна и физичка лица да је председник општине, уз
сагласност надлежног Министарства, расписао оглас за прикупљање писаних понуда за
давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Оглас је
јавно објављен на огласној табли општине Крупањ, „Службеном листу општине
Крупањ“ број 11/2022, званичној веб презентацији општине Крупањ и Управи за
пољопривредно земљиште.
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Krupanjski karatisti sjajni u Beogradu

U subotu 21.maja u Beogradu je održan tradicionalni turnir u karateu, Japan kup. U jakoj
konkurenciji klubova iz cele Srbije, sjajni takmičari karate kluba "Krupanj" ostvarili su zapažene
rezultate. Jana Despić osvojila je zlatnu medalju. Vuk Teovanović i Nikola Đurić osvojili su srebrna
odličja. Dok su Nikola Teovanović, Filip Nedić, Helena Despić i Jovana Lukić osvojili bronze, svi u
katama pojedinačno u svojim uzrasnim kategorijama.

Opširnije ... Krupanjski karatisti sjajni u Beogradu
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ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ТУРИЗАМ

У прилогу можете погледати предлог листе корисника за доделу постицајних средстава
за развој туризма на територији општине Крупањ за 2022.године.

Opširnije ... ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ТУРИЗАМ
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РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ КОЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ СУФИНАНСИРА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
КРУПАЊ

Национална служба за запошљавање-филијала Лозница у сарадњи са општином Крупањ
расписује јавни позив за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених
Локалним акционим планом запошљавања општине Крупањ за 2022.годину. Почев од
13.05.2022.године расписано је пет јавних позива за послодавце и незапослена лица. Више
информација у прилогу ове вести.

Opširnije ... РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ КОЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ СУФИНАНСИРА
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КУЋА НА СЕЛУ ЗА ПОРОДИЦУ ЛУКИЋ

Млади брачни пар Ивана и Далибор Лукић добили су кућу на селу на основу конкурса
Министарства за бригу о селу, које у оквиру развојне политике Владе Србије младим
људима поклања куће у сеоским срединама, ради оживљавања и развоја села. Брачни
пар Лукићи су изабрали кућу у селу Мојковић где ће започети свој нов живот.

Opširnije ... КУЋА НА СЕЛУ ЗА ПОРОДИЦУ ЛУКИЋ
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