ДРУШТВО-ПОЛИТИКА
ГРАДСКИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „МОЈА ПРВА
ПЛАТА”

У

У СОМБОРУ СЕ
ПРИЈАВИЛО 77
ПОСЛОДАВАЦА

сомборској филијали Националне службе за запошљавање за учешће у програму
„Моја прва плата“ пријавило се
159 послодаваца. Они су понудили 246 позиција за 362 лица. На
подручју Сомбора пријавило се
77 послодаваца за 124 позиције
и за 205 лица.
Углавном су тражене медицинске сестре, продаваци, административни радници, књиговође,
радници електро и машинске
струке, менаџери продаје, лекари, машински инжењери, васпитачи... Највише понуђених позиција је за младе са средњим нивоом квалификација (око 70 одсто),
док је 30 одсто позиција за младе
са високим образовањем.
У току је пријава незапослених лица за учешће у овом про-

граму која траје до 8. новембра.
До сада се пријавило 160 младих,
од којих 70 младих са подручја
града Сомбора. Они су исказали интересовање за рад на радним местима продаваца, административних радника, књиговођа,
физиотерапеутских техничара,
фризера...
Процес избора кандидата од
стране послодаваца одвија се од 8.
октобра до 15. новембра. Коначна листа послодаваца са бројем
одабраних извршилаца ће бити
објављена на порталу Моја прва
плата најкасније до 27. новембра. Након тога, у периоду од 28.
новембра до 14. децембра следи закључивање уговора између
послодаваца, Националне службе за запошљавање и кандидата,
као и почетак рада.
С. М.

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ОБРАЧУНАТЕ ЗА АВГУСТ

П

МАЊА ПРИМАЊА
НЕГО У ЈУЛУ

рема подацима Републичког завода за статистику,
просечна нето зарада обрачуната
за август у Западнобачком округу
је износила 49.923 динара (у јулу
51.721). У Сомбору запослени, у
просеку, примили 52.336 динара
(у јулу 53.885), у Апатину 49.171,
Кули 48.109, и у Оџацима 46.351
динар, што је такође мање него у
претходном месецу.
На подручју Војводине просечна нето зарада износила је 55.476
динара, а нивоу државе 58.513 ди-

У

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА
СВЕТА ПЕТКА

з поштовање епидемиолошких мера, у просторијама Градског одбора Српске напредне странке Сомбор,
у уторак је обележена слава
Света Петка. На челу са повереницима ГрО Душанком
Голубовић и Зораном Русом,
кум славе Горан Велебит предао је кумство Душанки Голубовић. Након сечења славског
колача, присутнима су се обДетаљ са славске свечаности у Градском одбору СНС
ратили Голубовић и Рус, истакавши да је ове године сла„С обзиром да нема већих и симпатизери у срцу осећају
ва обележена са ужим кругом окупљања, ове године окупили Свету Петку, заштитницу жезваница због епидемиолошке смо се у мањем броју, али сам на, сиромашних и болесних”,
ситуације.
сигурна да сви наши чланови истакла је Душанка Голубовић.

ИНФО ШТАНДОВИ

Активисти више Месних одбора Српске напредне странке Сомбор, организовали су информативне штандове на којима су разговарали са
грађанима. Штандови су били постављени на
територијама градских МЗ Нова Селенча, Горња
Варош, Млаке, као и сеоских – Станишић, Светозар Милетић и Бачки Моноштор.
Поред СНС Информатора, активисти су са
грађанима разговарали и о актуелним дешавањима, као и пројектима који треба да се реализују у њиховим местима. Градски одбор СНС
Сомбор континуитет разговора наставиће и у
наредним данима.

Штанд у центру града

нара. У јулу је у Војводини просек
износио 57.214 динара, а на нивоу
СОМБОРСКА БОЛНИЦА ДОБИЛА ВРЕДНЕ АПАРАТЕ
Републике 60.029 динара.
Медијална нето зарада за август
у Републици Србији износила је
45.000 динарa, што значи да је 50
одсто запослених остварило зараду
до тог износа.
У јавном сектору просечна нето
ве седмице испоручезарада износила је у августу 66.492
на је и пуштена у рад
динара, у јавним државним преду- нова опрема набављена за позећима 78.066, а у јавним локалним требе Одељења за анестезију,
предузећима 58.275 динара.С. М. реаниматологију и интензивну
терапију Опште болнице „Др
Радивој Симоновић“ Сомбор.
Средства у укупном износу
У СТАНИШИЋУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О од 3.400.000 динара за куповину једног дефибрилатора
ОСНАЖИВАЊУ ЖЕНА
Нови апарати за праћење витално
и пет монитора за интензивугрожених пацијената
но праћење витално угрожених пацијената, одобрио је
Покрајински секретаријат за година, од којих ни један нема ватно збрињавање и праћење
здравство по конкурсу о доде- могућност мерења инвазивног витално угрожених пацијели средстава за финасирање, и неинвазивног притиска и ос- ната, неометан и функционаодносно суфинансирање из- талих неопходних параметара лан рад, умногоме је подигнут
градње, одржавања и опре- за интензивно праћење витал- квалитет здравствене услуге
Одељења као и побољшање
мања здравствених установа но угрожених пацијената.
на територији АП Војводине
„Набавком пет савремених услова рада. Уједно, резулмонитора који имају све нео- тира унапређењем организаза 2020. годину.
Одељење за анестезију, ре- пходне параметре за праћење ције и обављања делатности
аниматологију и интензивну витално угрожених пацијената здравствене установе као и
терапију Опште болнице Сом- и једног дефибрилатора чиме је унапређењем доступности и
бор, са укупно 15 болничких омогућено праћење поремећаја приступачности здравствене
постеља, до сада је располага- срчаног ритма и успостављање заштите становника Западло са једним дефибрилатором нормализације рада срчаног нобачког округа”, каже се у
просторијама Месне предавању присуствовале су и свега 7 монитора старих 14 мишића, обезбеђено је адек- саопштењу.
заједнице Станишић 21. жене из Кљајићева, Колута и
октобра је одржана радионица у Станишића, које су активно
СИНДИКАТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „СЛОГА”
оквиру пројекта „Оснаживање учествовале у раду постављајући
жена на тржишту рада и развоја питања и износећи своја
малих бизниса” који спроводи искуства из праксе о преради
Фонд Б92, уз подршку UN Wom- воћа и поврћа. Радионице
en Servis. Тема је била прерада оваквог типа су веома корисне
вропски синдикати јавних
„Ова акција се спроводи ка- болести у смислу повећања плавоћа и поврћа, а предавач др и треба подстицати жене да
служби организују акцио- ко би се указало на неопходност та, као и ради повећања броја
Миле Вељовић, асистент на учествују у што већем броју. ну недељу, са циљем да се на обезбеђивања одговарајуће лич- извршилаца у установама здравПољопривредном факултету Због актуелне епидемиолошке нивоу читаве Европе укаже на не заштитне опреме која ће га- ства и социјалне заштите, што
у Београду и председник ситуације број учесника је положај здравствених радника рантовати безбедност свим за- би свакако допринело подизању
Прехрамбено-технолошког био ограничен и поштоване су који су на првој линији борбе посленима, ради правичне нак- квалитета услуга” - поручују из
савета Србије. Изузетно превентивне епидемиолошке против заразне болести изазва- наде за обављање услуге лечења синдиката “Слога” сомборске
занимљивом и поучном мере.
не вирусом Ковид-19.
и неге оболелих од ове заразне Опште болнице.

НОВИ ДЕФИБРИЛАТОР И ПЕТ
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ВОЋА И ПОВРЋА

У

АПЛАУЗИ НИСУ ДОВОЉНИ
Е

30. X 2020.

7

