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ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ

Славко Бродалић, Босут

- Мислим да би било 
најбоље да се такви 
производи поделе 
сиромашнима, али 
исто тако знам да 
би то било тешко 
изводљиво. Међу-
тим, не верујем да 
би произвођачи 
пристали да изгубе 
своју зараду.

Ранка 

Лепшановић,
Стара Пазова

- Храну би требало 
донирати док је са-
нитарно исправна и 
у року за употребу. 
Боље тако помоћи 
социјално угроже-
нима него бацати 
храну.

Милија Вересија,  
Рума 

- Нисам за то да се 
храна пред исте-
ком рока трајања 
баца, треба је 
искористити тамо 
где је то могуће, 
за фарме, задруге 
и слично. Таква 
пракса већ постоји 
у иностранству.

Петар Ђорђевић, 
Сремска 
Митровица

- Не знам тачно како 
би то фунционисало, 
али свакако треба 
нешто урадити са 
њом. Грех је бацати 
храну, посебно када 
знамо да има људи 
који су гладни 
и сиромашни.

Катарина Панзаловић, Крчедин

- Треба да баце, 
мада могу да дони-
рају и хуманитар-
ним организација-
ма, али ја то не бих 
препоручила, јер то 
не би нико јео. Не 
теба људе тровати  
намирницама који-
ма је истекао или 
при истеку рок трајања.

Да ли трговинама треба забранити бацање намирница пред истек рока трајања?

Председник општине Пећинци мр 

Жељко Трбовић потписао је у 
Београду са Немачко-српском раз-
војном сарадњом коју спроводи ГИЗ, 
Протокол о сарадњи у оквиру пројекта 
„Услуге социјалне заштите за осетљиве 
групе“.

Општина Пећинци је једна од 15 
пилот општина које су потписале спо-
разум, а по речима председника Трбо-
вића, пећиначка општина ће добити 
експертску подршку за унапређење 
услуга социјалне заштите које одгова-
рају на потребе осетљивих група, као 
што су особе са инвалидитетом, деца, 
старија лица, жене, жртве насиља, 
Роми, мигранти и други.

- У питању је изузетно значајан 
пројекат, јер обухвата осетљиве ка-

тегорије нашег друштва и драго ми је 
да је наша општина одабрана да буде 
једна од пилот општина у оквиру овог 
пројекта, који ће се спроводити путем 
обука и радионица, уз унапређење 
система социјалне заштите и оснажи-
вање осетљивих група, рекао је пред-
седник Трбовић.

Потписивању је присуствовао 
и министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјала питања Зоран 

Ђорђевић који је том приликом 
истакао да ресорно Министарство 
води одговорну социјалну поли-
тику која се рефлектује на наше 
грађане, као и да посебну пажњу 
пружа друштвено осетљивим гру-
пама како би се унапредили услови 
у којима живе.

- Измене и допуне Закона о со-
цијалној заштити и израда Закона о 
социјалним картама даће један додат-
ни искорак унапред, када је у питању 
брига о осетљивим групама, али док 
се то не догоди, подршка Немачке раз-
војне сарадње, коју спроводи ГИЗ, а 
која постоји у многим пројектима, а не 
само у овом, од велике је важности за 
све грађане, рекао је министар, исти-
чући да је досадашња сарадња са овом 
организацијом увек била позитивна.

Протокол о сарадњи потписали су и 
представници из Лознице, Пландишта, 
Ужица, Руме, Сремске Митровице, 
Крупња, Сјенице, Косјерића, Ариља, 
Мионице, Шида, Пријепоља, Лајковца 
и Прибоја. 

Потписивању су присуствовали и 
представници Ваљева, Панчева, Шаба-
ца и Вршца као примери добре праксе 
у области социјалне заштите. С.Н

Иришка Скупштина општине усвоји-
ла је Годишњи програм о заштити, 

уређењу и коришћењу  пољопривред-
ног земљишта у државној својини. 
Пољопривредно земљиште у државној 
својини користи се према Годишњем 
програму заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта 
који доноси Скупштина општине, по  
претходно прибављеном позитив-
ном мишљењу Комисије за давање 
мишљења, у којој су бар половина чла-
нова  пољопривредници уписани у Ре-
гистар пољопривредних газдинстава, 
и уз сагласност надлежног министар-
ства, образложила је Слободанка Ма-

рић, шеф Службе за привреду и ЛЕР 
Општине Ириг.

-Према годишњем програму укупно 
има 3.729,4105 хектара пољопривред-
ног  земљишта  у државној својини у 
Општини Ириг, према подацима Ре-
публичког геодетског завода. Од тога 
је под уговорима о закупу 694,1707 
хектара,  Средњој стручној школи 
„Борислав Михајловић Михиз“  је без 
накнаде дато на коришћење  83,9839 
хектара земљишта.  За давање у закуп 
планирано је 1.326,99969 хектара, који 
су распоређени у 387 јавних надме-
тања. По праву пречег закупа по осно-
ву узгоја стоке- сточарс тва за давање 
у закуп је планирано 588,7778 хектара. 
Ове године39 сточара остварило је ово 
, од укупно 42  који су поднели захтев. 

Укупна површина под пољопривред-
ним земљиштем  које није  обухваће-
но надметањима је 664,7842 хектара. 
План прихода сопственог учешћа је 
38,239 милиона динара, за комасацију 
је опредељено 22,5 милиона динара, 
за одводњавање пољопривредног 
земљишта  4 милиона, уређење атар-
ских путева 12,5 милиона,  уређење и 
опремање противградне службе 2 ми-
лиона, уређење и опремање пољочу-
варске службе 3,5 милиона, и оста-
так за студијско-истраживачке ра-
дове и трошкове оглашавања, рекла 
је Слободанка Марић. 

 С.Белотић

Низом активности које су при-
премили студенти и наставници, 

Висока школа струковних студија за 
васпитаче и пословне информатичаре 
“Сирмијум” Сремска Митровица, обе-
лежила је свој дан. 

На иницијативу студената прве годи-
не студијског програма Васпитач деце 
предшколског узраста у понедељак су 

у просторијама школе одржане две де-
чије радионице на тему ,,Супериграчка 
која може да победи страх”. Деца и вас-
питачи из вртића ,,Бубамара” Предш-
колске установе ,,Пчелица” из Сремске 
Митровице заједно су читали песму 
Љубивоја Ршумовића ,,Бабарога” што 
је био повод за даље промишљање о 
томе чега се све деца боје. Потом су 
деца осмислила и правила играчке 
робота, диносауруса, медведа, пса које 
имају супермоћи да одагнају и победе 
страх од мрака, глисте, перја, вука, па-
укова, тигра…

У уторак, 28. маја, у свечаној сали 
уприличена је свечаност на којој су 
додељене дипломе основних и спе-
цијалистичких струковних студија за 
васпитаче и пословне информатича-
ре и награде најбољем студенту шко-
ле. Ове године то је Катарина Релић, 
студенткиња треће године студијског 
програма струковни пословни инфор-
матичар која има просечну оцену сту-
дирања 10,00. 

Према речима професорке струков-
них студија, директорке школе Горда-

не Милојевић, присутни су могли да 

погледају тв емисију “За и против”, у 
режији студената и наставника

-Тема емисије је “Деца и дигиталне 
технологије”. Ми као школа негујемо  
универзалне и традиционалне вред-
ности васпитања и уважавамо савре-
мени контекст живљења, а дигиталне 

технологије су саставни део данашњег 
начина живљења и актуелна тема у 
друштву. Наши студенти су истражива-
ли ову тему и покушали да добију од-
говоре за и против коришћења ди-
гиталних технологија у најмлађем 
узрасту. Иначе, Висока школа струков-
них студија за васпитаче и пословне 
информатичаре “Сирмијум” Сремска 

Митровица има традицију дугу 56 го-
дина. Дан школе обележавамо 28. маја, 
зато што смо тог дана 2007. године до-
били дозволу за рад као Висока школа 
струковних студија. Тим поводом ос-
мисли смо више активности, а главну 
улогу у томе дали смо нашим студенти-
ма. Поносни смо на њихову креативност, 
ангажовање, посвећеност студијама и 

спремност да се анга-
жују и у ваннаставним 
активностима, као 
што је ова. 

У петак је одржан 
Дан отворених врата, 
а чланови Студент-
ског позоришта шко-
ле су за малишане из 
вртића извели позо-
ришну представу “Ко 
је сместио вуку”.

 С. Михајловић
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Оснажују осетљиве 
категорије друштва

Председник Трбовић потписује Протокол

На састанку у Београду

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

За закуп 1.327 хектара 

Слободанка Марић

Традиција 
дуга 56 година

Радионице са децом из вртићаКатарина Релић, студент године

Гордана Милојевић, 
директорка Школе

Уручивање диплома


