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РУКОВОДСТВО МИКОЛОШКО-ГЉИВАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
(МГСС) У КРУПЊУ

У оквиру туристичко-привредне манифестације "Плодови Рађевине" чланови
Удружења грађана "Печурка" из Крупња успешно су организовали изложбу гљива и
изложбу радова ученика основне школе.

Opširnije ... РУКОВОДСТВО МИКОЛОШКО-ГЉИВАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (МГСС) У
КРУПЊУ
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ОСНОВЦИ ИЗ БАТАЈНИЦЕ ПОСЕТИЛИ ОПШТИНУ КРУПАЊ

Локалну самоуправу Крупањ посетила су данас деца заједно са својим учитељицама из
ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ из Батајнице (Земун), која су на рекреативној
настави у Крупњу. Председник општине Крупањ је упознао малишане са радом локалне
самоуправе, као и историјом наше општине.

Opširnije ... ОСНОВЦИ ИЗ БАТАЈНИЦЕ ПОСЕТИЛИ ОПШТИНУ КРУПАЊ
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КАРАВАН „ДУХ МЛАДОСТИ“ У КРУПЊУ

Kрупањ је једанa од 33 општине/града у Србији у којем ће се у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржати караван „Дух младости”
(„Spirit of youth”).Планирано је да Kараван гостује у Kрупњу у недељу, 22. октобра у
временском периоду од 16:00 до 20:00 часова на платоу испред бибилиотеке „Политика“ .
Основни циљеви овог пројекта су промоција дуалног образовања, предузетништва,
промоција спорта (вежбања – одржаће се такмичење у згибовима које подржава и
промовише с медија), активизам младих, волонтеризам као и њихово умрежавање.

Opširnije ... КАРАВАН „ДУХ МЛАДОСТИ“ У КРУПЊУ
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14.РЕДОВНА СЕДНИЦА СО КРУПАЊ

Одлуке које су донете на 14.редовној седници СО Крупањ можете погледати у прилогу
ове вести.

Opširnije ... 14.РЕДОВНА СЕДНИЦА СО КРУПАЊ
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ИЗГРАДЊА ЦРКВЕ НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ

У недељу 22.октобра 2017.године у 12 часова на планини Јагодња, подно Мачковог
камена, биће свечан почетак изградње и освећења темеља ХАРАМА СВЕТОГ СТЕФАНА
ВИСОКОГ.
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OБАВЕШТЕЊЕ

Како је подручије у попупречнику од најмање 3 километра од жаришта у насељеном
месту ТОМАЊ у општини Крупањ и у ловишту „Јагодња“ проглашено зараженим од
заразне болести беснила обавештавају се грађани општине Крупањ да своје власничке
псе и мачке држе у складу са законским прописима-под контролом.

Opširnije ... OБАВЕШТЕЊЕ

12-10-2017 12:10 od Moderator

14.РЕДОВНА СЕДНИЦА СО КРУПАЊ

У уторак 17.10.2017.године са почетком у 10. часова биће одржана 14.редовна седница
Скупштине општине Крупањ.Седница ће бити одржана у Великој сали општине Крупањ.
Дневни ред можете погледати у прилогу овог обавештења.

Opširnije ... 14.РЕДОВНА СЕДНИЦА СО КРУПАЊ
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА-МАСКЕНБАЛ

У наставку богатог програма припремљеног поводом Дечије недеље, данас је на улицама
Крупња одржан несвакидашњи догађај – дечији маскенбал. Деца из вртића „Наша
радост “ маскирана на најразличитије начине привукла су велику пажњу суграђана, који
су се придружили овој шетњи.

Opširnije ... ДЕЧИЈА НЕДЕЉА-МАСКЕНБАЛ
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ПЛОДОВИ РАЂЕВИНЕ 2017.ГОДИНЕ

У суботу 21. октобра 2017. године испред платоа библиотеке "Политика" одржаће се
привредно-туристичка манифестација "Плодови Рађевине". Организатор
манифестације је Туристичко-спортска организација општине Крупањ, а покровитељ
манифестације је општина Крупањ.

Opširnije ... ПЛОДОВИ РАЂЕВИНЕ 2017.ГОДИНЕ

12-10-2017 05:49 od Moderator

Почетак реализације пројекта за унапређење пчеларства у Мачванском и
Колубарском округу

У оквиру пројектa „Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији“,
који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу(SDC), који спроводи
конзорцијум партнера NIRAS Пољска, Рурални форум Пољске и Partner Solutions, a у
делу одобрене пројектне иницијативе и циља 5 – Унапређење производње меда,
Регионалана Развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница као
водећи партнер потписала је уговор за финансирање пројекта "Унапређење
производње и квалитета меда у Мачванском и Колубарском округу".

Opširnije ... Почетак реализације пројекта за унапређење пчеларства у Мачванском и Колубарском
округу
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