Предмет: Функционални стилови српског језика
Студијски програм: ОАС Учитељ, 3. година студија, изборни предмет 7
Предметни наставник: Илијана Чутура
За извођење наставе биће коришћена moodle платформа Факултета. Потребно је
да се студенти упишу на предмет (курс) Функционални стилови српског језика.
Приступна лозинка курса: funkcionalni Сви материјали, задаци, упутства и тестови
означени су датумом.
Директан линк ка курсу: https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=144

За часове ће бити коришћена и зум платформа, понедељком од 10 и, по
претходном договору, средом од 10 часова:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76480311794?pwd=U1FoajdZTUlMdUZ6U1ZFY3E3WEYwZz0
9
Meeting ID: 764 8031 1794
Passcode: WLDiK4
Целина

Мудл платформа

Зум
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задатка
Задатак – примери и анализа разговорног
стила

Вежбање
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САОПШТЕЊЕ
Радујемо се малим али важним корацима јер
Народ је скапирао и кренуо да протестује у великом броју
Али ово никако није коначна победа
Протести и блокаде се настављају даље зато што
Не може случајно да потпише па да не зна да ли је потписао
Администрација у Влади је аљкава и немамо поверења која се игра са нашим
судбинама и животима
Није одржана скупштина СО Лозница на ком треба да се изјасне одборници СО
Лозница
2 закона су таксативно образложена од стране СЕОС-а и односе се и на Закон о
рударству (???)
Ова прича о нашој борби против истраж ли и планираних рудника је само на почетку
Ми немамо поверења због понашања председника у Горњим Недељицама који није
послао инспекције на терен није тражио увид у рад Рио Саве на терену где су
прекршили законе по којима су одмах требали да буду уклоњени са територије Србије
Послао је бандере, министре за које је и сам данас рекао на конф за штампу да се
манијакално гурају тамо где им није место
Да личи на предизб заврзламу јер се то питање мора решити пре избора
Да будемо јасни, ми смо кренули у протесте и блокаде из разлога што ови закони на
које смо реаговали сумњамо да су прилагођени страним корпорацијама које врше или
планирају истраживања на територији РС
ЗАКОН О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ
Неприхватљиво је да остаје на снази позив за референдум за тако важну ствар као што
је решавање устава
Обећао да ће продужити време између два референдума уколико први није позитиван и
да ће бити 4 године; 2. тачку за ванредне околности није ништа рекао нисмо
задовољни; 3, тачка овера потписа рекао да ће да укине....................ништа немамо црно
на бело – ни ове две није добро него све делимично
(Цензус??? Нисмо поменули али да кажемо да је свакако споран али га нема у нашем
захтеву)
НЕМАМО ПОВЕРЕЊЕ И НИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ протести се настављају као вид
притиска на Народну скупштину
(Да ли) је по новом закону расписан референдум о Акту о промени Устава РС за
јануар?
Објављен у Сл. гласнику РС 25.11.2021. а ступио на снагу 26.11. који по обећању
председника Републике Србије ће бити на важности (непуних) 15 дана
И враћен је зато што није био добар
blagoje.kovacevic94@yahoo.com
ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ
Унапред прописани услови и критеријуми за проглашавање пројеката пројектима од
јавног интереса
Сукоб интереса грађана и интереса страних инвеститора
1. Захтев – на њега је начелно одговорио да је недопустиво

2. да се и приватним предузећима омогућава да буду корисници експропријације и
ту смо нагласили да нас посебно брине Везан за рударство
3. привремено заузимање земљишта у трајању до 3 године, укључујући приватно
земљиште, приватну имовину и пољопривредно земљиште – нагласили смо да
Примарни циљ наше борбе и разлог удруживања у СЕОС јесте против Ли –
истраживања и експлоатације
Причао је о релокацији јаловишта!!! Да се процени где је мања штета уништење
животне средине – новонастала ситуација да се решава један проблем а прави други јер
рудник остаје
У прилог да иду захтеви!
Због нових околности које нису биле кад је у моменту подношења захтева скупштини,
вршимо корекцију
СВЕ ШТАМПАТИ
Имамо прве жртве, животиње па и човека Цветко Јовановић из села Лукавац код
Ваљева
Сви људи који ће плаћати казне а сада је испало да је оправдано, зашто ће они да
плаћају казне

