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ПРЕТПЛАТА
3 месеца 1.001,00 дин.
6 месеци 2.002,00 дин.
12 месеци 4.004,00 дин.
ЗА ИНОСТРАНСТВО
3 месеца 2.626,00 дин.
6 месеци 5.252,00 дин.
12 месеци 10.504,00 дин.

BEOGRADSKA FIRMA „DARFUR” POKRENULA
PROIZVODNJU U POGONIMA „BORELIJA“

USKORO I OTVARANJE
PRODAVNICA
U

somborskoj fabrici obuće „Boreli”, baš kako je to početkom maja
i najavljeno, stotinu radnika radi na proizvodnji obuće za poznatog kupca, ali i
za izvoz. Osim toga, ovde prave obuću
za zimsku sezonu, odnosno čizme za rusko tržište.
- Sa našim dizajnerima
i modelarima dogovorili
smo proizvodnju standardnih modela cipela za sezonu jesen-zima, a u planu je da u što skorije vreme otvorimo „Borelijeve”
prodavnice širom Srbije,
kako bi naša obuća bila
dostupna kupcima - kaže
Kostadin Perović, direktor fabrike.
On dodaje da je beogradska firma „Darfur”,
koja je nedavno potpisala
ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa „Borelijem”
u stečaju, pre početka proizvodnje renovirala pogone kako bi se stvorili što bolji
uslovi za rad zaposlenih. Uskoro će hale
biti klimatizovane, a za zaposlene je obezbeđeno i mesto za kafu. Radnici ne kriju
zadovoljstvo, jer imaju siguran prihod i
dobre uslove za rad. Kako kažu, dogovoreno je da isplata zarada plata bude do
petog u mesecu. Firma „Darfur” obezbedila je sopstveni prevoz za zaposlene po
sistemu „od vrata do vrata“.

Pri obilasku pogona predstavnici Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i
gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, izneli su niz pohvala na račun
beogradske firme koja je pokrenula proizvodnju.

Detalj iz pogona
U preduzeću ističu da će još toliko radnika dobiti posao, ali da sve zavisi od proširenja proizvodnje koja je u planu.
Pavel Severini, stečajni upravnik u
„Boreliju”, kaže da je ovim ugovorom
o poslovno-tehničkoj saradnji između
„Darfura” i „Borelija” napravljen dobar
poslovni potez, jer omogućava da poslovni prostor firme u stečaju bude u funkciji,
budući da ovde postoji dobra proizvodna
infrastruktura, ali i iskusni kadrovi.

СУТРА ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ВИКЕНД ЗА СВЕ“

ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕЦЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Т

оком јуна започиње реализација
пројекта „Викенд за све“. Пројекат
који финансира Министарство за рад,
запошљавање и социјалну политику, спроводи се у сарадњи Удружења за помоћ
МНРО из Сомбора и ШОСО са домом
„Вук Караџић“. Циљ пројекта јесте да се
омогући родитељима, старатељима деце и
омладине са сметњама у развоју да један
викенд у месецу, или бар неколико сати
током викенда, омогући предах од свакод-

невних обавеза и приуште време за себе,
а све то у зависности од индивидуалних
способности деце. Први викенд током ког
ће бити реализовано збрињавање деце уз
мноштво креативних активности, односно
почетак пројектних активности јесте у периоду од 3. до 4. јуна. Пријем деце је суботом од 8 до 10 часова, а отпуст недељом
од 12 до 15 часова. Тематске радионице
реализоваће се суботом од 10 до 16 часова и недељом од 10 до 12 часова.

БЛАГИ РАСТ ПРОСЕЧНИХ ПЛАТА

СОМБОР НА ДРУГОМ МЕСТУ
С

омборска просечна зарада у априлу, захваљујући повећању од скоро
осам одсто, заузела је друго место у Западнобачком округу.
Сомборци су у четвртом месецу ове
године просечно примили по 40.715
динара, показују подаци Републичког
завода за статистику. Раст зарада забележен је у три од четири општине округа.
Највећи раст, а уједно и највећа примања
имају Апатинци. Њихова просечна зарада
у прошлом месецу већа је за 22,1 одсто
и износи 49.516 динара. Становници Куле су примили просечно 39.413 динара,

док су најмања примања регистрована у
Оџацима - 37.952 динара.
Просек округа износио је 41.190 динара, док је војвођански просек 48.983
динара. Просечна републичка нето зарада (без пореза и доприноса), исплаћена у
априлу ове године износи 49.635 динара,
и у односу на претходни месец номинално
је већа за 3,8 одсто, а реално за три одсто.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечна нето зарада номинално је
већа за 0,8 одсто, а реално је мања за 3,1
одсто – наводи се у извештају Републичког завода за статистику.

МОНОГРАФИЈА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

„СОМБОРСКА ПОРОДИЦА ВУИЋ“

М

онографија „Сомборска породица Вуић“, ауторке проф. др Наде
Тодоров, биће представљена данас (петак, 2. јун), у дворишту Градског музеја
Сомбор. Уводну реч даће Бранимир
Машуловић, директор Градског музеја,
а о монографији ће говорити Владимир
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Јерковић, директор библиотеке, проф.
др Борјанка Трајковић и проф. др Борис Кршев, рецензенти, и ауторка. Почетак је у 19 часова. У случају лошег
времена промоција ће бити одржана у
Галерији савремене уметности Градског музеја.

TRETMAN SUZBIJANJA
ODRASLIH KOMARACA

PČELARI DA
IZMESTE KOŠNICE!
baveštavamo građane grada Sombora i
O
svih naseljenih mesta u opštini Sombor
da će u periodu od 3. juna do 13. juna 2017.

godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. Sombor u saradnji sa „Ciklonizacija“ d.o.o. i Veterinarskom
stanicom „Sombor“ d.o.o. izvršiti tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada
Sombora i pripadajućih naselja. Tretman će se
vršiti u predvečernjim časovima u danima kada
meteorološki uslovi budu povoljni. Suzbijanje
odraslih komaraca će se vršiti sa zemlje ULV
tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je štetan za pčele,
te se mole pčelari da izmeste svoje košnice.
Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman
nalaze se na FB i internet stranici preduzeća
ORIS d.o.o. Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova. Dostupan telefon
za sva pitanja je: 025/ 515-50-55.

МАНИФЕСТАЦИЈА
„ЋИРИЛИЦА ПИШЕ СРЦЕМ”

НАГРАДНИ КОНКУРС

У

оквиру овогодишњег програма „Ћирилица
пише срцем“ на празник Светих Кирила и Методија, Завичајно удружење Срба
„Коријени“ расписало је конкурс за најлепшу
свеску написану ћирилицом. Скениране четири
стране свеске треба послати на мејл: cirilica.
so@gmail.com најкасније до 11. јуна до 16 сати, са именом и презименом детета, наставника
или учитеља и називом и адресом школе.
Данас (петак, 2. јун), током преподнева
сомборско Коло српских сестара промовисаће
програм „Ћирилица пише срцем” на штанду
на Тргу Светог Ђорђа, а у 20 часова у Српској
читаоници биће организовано поетско вече
посвећено Мики Антићу.

ДАН ЛАЗЕ КОСТИЋА – ПЕТИ
ПУТ

ВЕНАЦ ЛАЗЕ КОСТИЋА
ЈОВАНУ ЗИВЛАКУ

К

ултурна манифестација Дан Лазе
Костића одржава се ове године по пети пут, сутра (субота, 3. јун), на дан када је
давне 1909. године Лаза Костић завршио своју
најлепшу песму Santa Maria della Salute и послао је Матици српској да се штампа у његовој
последњој књизи песама. Организатори и
домаћини су Владимир Јерковић, директор
Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ и проф.
др Стојан Бербер, председник Удружења
грађана „Раванградско пролеће“.
Манифестација ће бити одржана у сали
Дечјег одељења библиотеке у 12 часова. Публици ће о лауреату Јовану Зивлаку, након уручења награде Венац Лазе Костића,
говорити др Владимир Гвозден, историчар
књижевности, књижевни критичар и теоретичар. Програм ће употпунити Хелена Раич,
ученицa Музичке школе Петар Коњовић и
Ленка Настасић, ученица Гимназије Вељко
Петровић.

ПЕСНИЧКА КУТИЈА
У оквиру манифестације Дан Лазе
Костића отвара се „Песничка кутија”, место
за љубавни стих. „Песничка кутија” ће бити
постављена на Позајмном одељењу Градске
библиотеке Карло Бијелицки на главној улици од 5. јуна. Кутија ће бити отворена до наредне године, како би се у њој сакупило што
више стихова посвећених љубави. Жири ће
изабрати најбоље стихове из кутије, које ће
аутори казивати на манифестацији Дан Лазе
Костића 2018. године.

