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РАДОСТ ЗА УЧЕНИКЕ ШКОЛЕ
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“ У МИШАРУ

С

портске справе за двориште
издвојеног одељења ОШ
„Јеврем Обреновић“ смештеног у Мишару, којима је компанија
ЛУКОИЛ СРБИЈА у оквиру овогодишњих друштвено одговорних пројеката желела да допринесе здравом
и потпуном развоју деце, донеле су

велику радост ученицима ове сеоске
школе. Јасмини Богојевић, в.д.
директора школе, донацију је у име
компаније уручила директор за
персонал Ана Јанковић у присуству
колектива школе и представника
месне заједнице.
Од укупно 1.022 ученика који
похађају ОШ „Јеврем Обреновић“,
распоређених у неколико објеката
на територији Шапца, њих 82 је
свакодневно у дворишту ове школе.
Основна школа у Мишару ове
године обележава велики јубилеј –
цео век рада. Пре тачно сто година
121 Мишарац је дао новац да се у

овом селу изгради школа, а један од
њих је уступио и своју земљу.
У име свих ђака нашем
Друштву се на донацији захвалила
Теа, ученица четвртог разреда:
„Справе за вежбање ће допринети
нашој већој физичкој активности али
и задовољству. Волели бисмо да има

више хуманих људи који мисле на
децу и желе да их учине срећнима“.
В.д. директора школе Јасмина
Богојевић је истакла да је за ово
место везана богата историја и да је
од великог значаја да се сачува
издвојено одељење у Мишару које се
налази у непосредној близини
обновљеног музеја који оживљава
славну прошлост овог поднебља.
„Нама пуно значи нови садржај за
наше ученике, што сте могли и да
видите на њиховим радосним лицима“, истакла је госпођа Богојевић
и уручила рад Саре Бaјић, ученице
VIII-4 разреда и победнице многих
републичких ликовних такмичења.
„На овај начин сусрела су се два
јубилеја – стогодишњица рада школе
и тридесетогодишњица пословања

компаније ЛУКОИЛ. Желимо да
будемо активни учесници живота
свих локалних заједница у којима
послујемо, а овакви поводи су
најлепши, јер се улаже у децу и
младе. У низу хуманитарних
пројеката
које
ове
године
спроводимо, велику помоћ нам
пружају колеге на терену, наши
партнери на бензинским станицама,
који су указали на установе и места
где је подршка компаније ЛУКОИЛ
СРБИЈА потребна“, казала је Ана
Јанковић.

